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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITA DE SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000749-40.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 6.145,46; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JOSELITA DE SA Vistos. Compulsando os 

autos verifico que a parte executada não foi citada, conforme certidão de 

Id. 5920757, bem como, que veio a falecer (cópia de certidão de óbito Id. 

11886643), o que demonstra que não é possível proceder com a 

triangularização processual. Neste sentido, já que a parte não foi citada 

para responder a presente demanda, é impossível o redirecionamento da 

execução aos herdeiros ou espólio, segundo o entendimento 

jurisprudencial a seguir: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. NOTÍCIA DE FALECIMENTO 

DA PARTE. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 

OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação é indispensável para a validade do processo, 

conforme preceitua a norma do art. 239 do CPC/2015. 2. No caso de haver 

nos autos notícias da morte do executado, antes de realizada a citação, a 

não regularização do polo passivo por parte do exequente, é motivo que 

enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 

20150110506022 DF 0014557-95.2015.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, 

Data de Julgamento: 04/04/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 18/04/2018 . Pág.: 413/415)”. Contudo, em observância 

ao disposto no art. 10, do CPC/15, oportunizo a parte a se manifestar 

quanto a extinção do processo sem resolução de mérito. Assim, INTIME-SE 

a parte exequente, 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 o necessário. Alta Floresta-MT, 08 de Maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001253-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

IGOR DIOMAZIO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001253-75.2018.8.11.0007. AUTOR: 

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA RÉU: IGOR DIOMAZIO DA SILVA, MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer de internação compulsória com pedido de 

tutela antecipada proposta por Pedro Teixeira da Silva contra Igor Diomázio 

da Silva, Município de Alta Floresta-MT e o Estado de Mato Grosso 

alegando, sinteticamente, que Igor, neto do autor, sofre de transtornos 

mentais (Esquizofrenia Paranoide – CID 10 F 20.0), estando atualmente 

sem capacidade de levar uma vida normal em sociedade, por apresentar 

comportamento agressivo, apresentando risco à sua própria vida e à de 

terceiros (em especial, à integridade moral, física e emocional de seus 

familiares), conforme trecho constante na inicial que transcrevo: 

Outrossim, o requerido encontra-se resistente com o uso das medicações 

que lhe foram prescritas, não querendo tomar nenhuma delas, bem como 

apresenta comportamento extremamente agressivo, inclusive proferindo 

ameaças contra seus familiares e vizinhos, conforme descrito em laudo 

anexo “encontra-se com risco elevado de agressão a terceiros, expondo 

genitais aos vizinhos, ameaçando matar seus familiares. (...) Em outro 

momento nos laudos, consta-se a seguinte descrição “paciente com 

quadro de esquizofrenia, apresentou surto psicótico com automutilação e 

tendência suicida”. Bem como que “o paciente não está se alimentando” 

Tendo, inclusive, a médica psiquiátrica sugerido “o uso de contenção 

física e química” devido a resistência do requerido”. Sic. Id. 12967480. 

Aduz que a situação do requerido vem se agravando gradativamente, haja 

vista que o mesmo se recusa a tomar seus medicamentos, ficando em 

constante estado de agressividade. Argumenta ainda, que por diversas 

vezes o requerido foi internado, no entanto, em nenhuma das vezes ficou 

por muito tempo sob os cuidados médicos, sendo que, a última internação 

foi em dezembro de 2017 e desde está época o requerido se recusa a 

tomar suas medicações, e, como já dito, está apresentando 

comportamento que não condiz com alguém com plena faculdade mental. 

À vista de tais considerações, requer que seja concedida a tutela de 

urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Alta Floresta-MT cumpram as determinações impostas na Lei Federal nº 

10.216/2001, providenciando a internação involuntária de Igor Diomázio da 

Silva em clínica especializada em transtornos mentais e comportamentais, 

para seu devido tratamento. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Pelo despacho de Id 4913177 determinou-se que o Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) fora oficiado para apresentar parecer técnico. 

Parecer no NAT juntado no Id 13306656, tendo por recomendação a 

internação do requerido em instituição especializada, bem como, que o 

mesmo seja reintroduzido aos programas do CAPS. Os autos vieram à 

minha conclusão. É o relatório. DECIDO. O direito à saúde é direito social, 

inserto nos fundamentais expressos no artigo 6º da Constituição Federal, 

devendo ser garantido com primazia, além de estar intimamente ligado ao 

princípio da dignidade da pessoa humana (explicitado no artigo 1º, III da 

Carta Magna), fundamento primordial à decisão. Nessa toada, o artigo 196 

da Constituição Federal dispõe que 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 a sua promoção, proteção e 

recuperação. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, em seu artigo 2º 

estabelece que: "Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer 

natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 

cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - 

ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 

recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; III - ser 

protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; IV - ter garantia 

de sigilo nas informações prestadas; V - ter direito à presença médica, em 

qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária; VI - ter livre acesso aos meios de 

comunicação disponíveis; VII - receber o maior número de informações a 

respeito de sua doença e de seu tratamento; VIII - ser tratada em ambiente 

terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, 

preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”. Dessa 

feita, resta claro que a preocupação maior do Legislador e que se afigura 

condizente com a situação atual, é a de que o doente mental, ao contrário 

do que acontecia no passado, tenha melhores condições de vida em 

sociedade, por ser notório que tal fato somente tende a contribuir para a 

sua melhora e formação individual. Assim, prescrevem os artigos 4º e 5º 

da referida lei: “Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só 

será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes. § 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a 

reinserção social do paciente em seu meio. § 2º O tratamento em regime 

de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à 

pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de 

assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3º É 

vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 

instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas 
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dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes 

os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º”. “Art. 5º O paciente 

há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de 

grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de 

ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da 

autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida 

pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando 

necessário”. Outrossim, a Lei nº 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental, estabelece em seu artigo 6º: "6º A 

internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São 

considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - Internação 

voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - 

Internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário 

e a pedido de terceiro; e III - Internação compulsória: aquela determinada 

pela Justiça" Pela leitura dos dispositivos transcritos e do raciocínio até 

então desenvolvido, percebe-se que a Constituição Federal traz como 

fundamento da República a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), 

estabelecendo como direito e garantias fundamentais o direito à vida 

(artigo 5º) e referindo ser a saúde direito de todos e dever do Estado 

(artigo 196). Resta demonstrado nos autos, a avaliação médica 

contemporânea sobre o estado de saúde do requerido, atendendo ao 

disposto no artigo 4º da Lei nº 10.216/2001, indicando que os recursos 

extra-hospitalares se mostraram insuficientes, havendo premente 

necessidade da internação compulsória, conforme se vê do documento de 

Id. 12967611. Ademais, considerando a carência de profissionais 

especialistas em psiquiatria nesta região, bem como, a morosidade na 

realização de exame pericial, acredito que a espera poderia acarretar 

prejuízos irreversíveis à saúde do réu Igor. Nesse viés, a urgência da 

internação do requerido se reputa do conjunto dos elementos probatórios 

coligidos, qual seja, o relatório médico supracitado, que demonstra, 

inequivocamente, que o requerido necessita ser internado na tentativa de 

lhe ser proporcionado um tratamento para seu transtorno mental. Destarte, 

tenho que o arcabouço probatório atende às normas insertas no artigo 6º 

da Lei 10.216/01, mormente no que se refere à motivação da internação, 

salientando, ainda, o consentimento da família, vez que o avô do requerido 

foi quem procurou a Defensoria Pública, para arguir a presente ação, 

ressalvando que há cópia de certidão de óbito da genitora do requerido 

(Id. 13009024) e que consta nos autos que o demandado reside com seus 

avôs. Por oportuno, friso que a esquizofrenia do requerido já foi 

constatada consoante documento de Id. 12967611. Pág. 5. Infere-se, 

portanto, que se trata de clara aplicação da Lei Maior, da efetivação do 

direito à saúde, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, mormente 

quando se trata de tutelar superdireitos de matriz constitucional como vida 

e saúde. Desse modo, como já dito, a possibilidade de internação 

compulsória por meio de determinação judicial é consagrada pelo 

legislador e dela deve-se lançar mão sempre que necessário à 

preservação da vida e da saúde, em primazia ao princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. Diante do exposto: 1) DEFIRO o pedido 

de tutela antecipada almejada, para compelir o Município de Alta 

Floresta/MT e o Estado do Mato Grosso a FORNECEREM ao réu Igor 

Diomázio da Silva, no prazo de dez (10) dias, tratamento médico 

indispensável para o pronto restabelecimento da sua saúde, consistente 

na INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA em clínica especializada em tratamento 

de transtornos mentais, bem como, fornecer o transporte até o respectivo 

local, no prazo razoável de dez (10) dias, sob pena de BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS para cumprimento da obrigação de fazer às expensas 

da parte requerida . . 2) Não obstante o interesse público defendido nas 

causas em que a Fazenda Pública é parte não impeça a realização de 

acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do 

advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível 

identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação 

judicial. Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do 

CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da causa 

somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em 

sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de 

abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITEM-SE os 

requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 2.2) CITE-SE o requerido Igor Diomázio da Silva 

para, no prazo de quinze (15) dias, oferecer resposta, com as 

advertências do art. 344 do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos 

autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público, para manifestação, após o que, façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) CIÊNCIA à 

Defensoria Pública ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

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

BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1000461-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. D. S. (AUTOR)

A. G. D. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000461-24.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCILEIA DOS SANTOS DE SOUZA e outros RÉU: ADRIANO DE 

SOUZA SILVA Vistos etc. Cuida-se de Ação de Alimentos c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Anne Gabriely de Souza Silva, 

representada por sua genitora Lucileia dos Santos de Souza em face de 

Adriano de Souza Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, os 

alimentos provisórios foram deferidos, bem como a gratuita de justiça, 

tendo sido designada a audiência de conciliação, nos termos da decisão 

inicial acostada aos autos. As partes compuseram amigavelmente na 

audiência de conciliação quanto à guarda, os alimentos e o direito de 

visitas, conforme termo de audiência, tendo elas desistido do prazo 

recursal. Na ocasião, o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

acordo por entender que ele atende o interesse da menor (id 12959028). 

O Ministério Público reiterou o pedido de homologação do acordo, 

consoante parecer acostado aos autos. Vieram-me os autos conclusos. É 

a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, 

denoto que a presente ação tinha por objeto a condenação do requerido a 

obrigação de pagar alimentos a menor Anne Gabriely de Souza Silva, no 

entanto no acordo entabulado as partes ampliaram o objeto da demanda 

para disporem sobre a guarda e direito de visitas, tendo o requerido 

anuído com a ampliação do pedido (inciso II, do artigo 329 do CPC). Assim, 

ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente os interesses da menor, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (id 12959028), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, 

§ 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, ARQUIVE-SE imediatamente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 17 de maio de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003342-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003342-08.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: GEBERSON BRAGA COIMBRA REQUERIDO: KASSANDRA 

DA SILVA CAMPOS Vistos. Trata-se de ação de guarda e alimentos c/c 

pedido de tutela de urgência em relação ao menor Samuel da Silva Campos 

Coimbra ajuizada por Geberson Braga Coimbra em face de Kassandra da 

Silva Campos representada por sua genitora Sirlei da Silva Campos, todos 

devidamente qualificados. Alega a parte autora, em síntese, que após o 

fim do relacionamento entre ele e a requerida, ambos resolveram partilhar 
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a guarda do menor, pactuando que o infante ficaria alternadamente 30 

(trinta) dias com cada um. Aduz, entretanto, que no primeiro mês a criança 

ficou com a genitora e o autor a auxiliou com o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) à título de ajuda financeira para custear os gastos do 

menor, contudo, foi lhe informado que a requerida havia gasto a quantia 

não com as despesas do menor, mas em interesse pessoal, tendo a 

família daquela ter que suportar as despesas da criança. Por essas 

razões, pleiteia a concessão da guarda provisória do menor, bem como 

fixação de alimentos provisórios em percentual a ser arbitrado pelo Juízo. 

A inicial veio instruída com diversos documentos. Ao Id. 11021352 foi 

determinada a emenda a inicial, para regularizar o polo passivo da 

demanda. Em manifestação de Id. 11258129 a parte autora o fez, 

indicando a genitora da requerida como sua representante processual. 

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. 

Presente a verossimilhança das alegações da parte autora, e atento ao 

superior interesse da criança, a qual demanda prioridade absoluta e 

proteção integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para conceder a 

guarda provisória do menor Samuel da Silva Campos Coimbra ao genitor 

Geberson Braga Coimbra, na forma dos artigos 33 e 35 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/90. Em relação ao pedido de 

realização do estudo psicossocial a ser realizado com as partes, DEFIRO 

o pedido. Lavre-se o termo respectivo, INTIMANDO-SE o autor para 

comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Quanto ao 

pedido de fixação de alimentos provisórios em favor do menor, uma vez 

comprovada à maternidade (certidão de nascimento juntada aos autos), tal 

pedido deve ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de prova acerca 

dos reais ganhos da requerida, 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 03 de agosto de 2018, às 

13h00min, 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 o 

requerente para comparecimento à audiência. DETERMINO, ainda, a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar na 

residência do autor e da requerida, devendo ser levantada as condições 

financeiras e sociais com fim de subsidiar a decisão relativa a guarda e 

dos alimentos, juntando-se o relatório no prazo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência de conciliação. PROVIDENCIE, também, 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, 25 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002684-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA CAVALHER (AUTOR)

JOSE DA SILVA CAVALHER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002684-81.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA CAVALHER e outros RÉU: 

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) 

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

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido segue a 

jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - 

Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados por edital, 

não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve 

ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador especial não se 

pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Carlinda para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136533 Nr: 1124-58.2016.811.0007

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Heidrich

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002684-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA CAVALHER (AUTOR)

JOSE DA SILVA CAVALHER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Expedido por 

ordem do MM. Juiz Substituto TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Dados do 

processo: Processo: 1002684-81.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Partes do processo: Parte Autora: MARIA 

APARECIDA PIRES DA SILVA CAVALHER, JOSE DA SILVA CAVALHER 

Parte Ré: ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS Data de Distribuição da Ação: 

02/10/2017 FINALIDADE: CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS quanto aos termos da ação de Usucapião ora proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze), contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

exordial (Art. 344 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião proposta com o fito de adquirir a propriedade do Lote Urbano 

nº 1-B, Quadra 14, com área de 500m² (quinhentos metros quadrados), 

objeto da Matrícula 3531, Livro 2-Q, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Despacho/Decisão: Vistos. Recebo a inicial, 

bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no 

endereço declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores 

e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 
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aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 22 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será publicado na forma da Lei. Alta Floresta/MT, 11 de junho de 

2018. Atenciosamente, VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35123600

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000762-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

autora para manifestação acerca da contestação, no prazo de quinze (15) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000947-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000947-77.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA Vistos, Diante dos pedidos genéricos 

de produção probatória, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal 

acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002189-37.2017.8.11.0007

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:

FRANCISCO ROZENO ELIAS (EXECUTADO)

CICERO ELIAS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

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

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

autora para manifestação, no prazo de cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109305 Nr: 4802-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson dos Santos Carneiro, Tiago Prete

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

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

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109417 Nr: 4918-92.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Marques da Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora para, prazo de 15 dias, requerer o que de direito, o que após, sem 

manifestação os autos serão encaminahados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 81089 Nr: 304-16.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Koyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PIMENTA DE PÁDUA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:3495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Recurso conhecido e não provido. 1. A demora no trâmite processual, 

que culminou com o retardamento da citação do devedor, ocorreu por 

desídia da parte autora, que, a despeito das diligências insistentemente 

fracassadas, deixou adotar outras providências mais eficazes para a 

consecução do ato, tais como: a expedição de ofícios aos órgãos oficiais 

ou a citação por edital. 2. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência 

da prescrição intercorrente, quando devidamente configurada a efetiva 

inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe 

competiam. 3. A exigência de prequestionamento para interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo órgão julgador. (Ap 13935/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018).RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - FEITO 

PARALIZADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Decorridos mais de três anos desde o último ato que 

interrompeu o triênio prescricional e ante a inércia da credora ao longo 

desses anos, configurada se mostra a perda da pretensão executória, 

sendo o reconhecimento da prescrição intercorrente medida que se impõe. 
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(Ap 36141/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, 

Publicado no DJE 21/03/2012).Posto isso, para não eternizar a existência 

do processo em tela no estoque do poder judiciário e repetindo que o feito 

ficou paralisado por mais de 18 anos, nos moldes do art. 924, V do CPC, 

extingo o processo.Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário e arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69198 Nr: 2171-77.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030, Gabriela Alves de Deus - OAB:13235-A/MT, Isabela 

Lunardon - OAB:MS/13.781, Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de para o cumprimento de sentença condenatória, 

devidamente instruído com o cálculo da dívida.

É o relato do necessário. Decido.

 Verifico que já foi providenciada a retificação na distribuição para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do CPC, determino a intimação do executado para, 

em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de dez por 

cento e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não havendo o adimplemento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 4449 Nr: 373-33.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diário de Cuiabá Ltda, Adilson Rosa da Silva

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira Santos - 

OAB:OAB 6745, Flavia de Oliveira Santos Volpato - OAB:OAB 9300, 

Irinina de Oliveira Santos - OAB:12300

 Vistos,

 Trata-se de procedimento que tramita para cumprimento de sentença 

condenatória proferida em face de DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA E ADILSON 

ROSA DA SILVA.

O exequente informou o pagamento da dívida pelo demandado Adilson 

Rosa da Silva, na importância de 30% do débito (fls. 388, 407 e 409-v) e 

requereu que o procedimento continuasse somente em relação ao Diário 

de Cuiabá LTDA, que apesar de intimado, não pagou o valor executado.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Diante do acima registrado, nos termos do artigo 924, II do CPC, EXTINGO 

o processo com relação a Adilson Rosa da Silva.

 Após o trânsito em julgado, desde já:

1 – Determino a exclusão do nome do requerido acima apontado 

(distribuição e capa dos autos), devendo o feito continuar tramitando 

contra o DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

2 – Expeça-se o necessário para a transferência do dinheiro bloqueado 

neste feito (fl.406/406-v) para a conta de Adilson Rosa da Silva, CPF 

n.520.003.979-72.

3 – Intime-se o polo ativo para manifestar em até 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Sem custas e honorários com relação à extinção ora determinada.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133538 Nr: 7032-33.2015.811.0007

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Net

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença em que o polo passivo foi 

condenado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a título de multa 

administrativa em favor do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA.

Ao ser intimado para o pagamento, a parte requerida quitou o débito e 

pediu a extinção (fl.41).

Com vista dos autos, o promotor de justiça pugnou pela extinção do 

processo.

 É o relatório. Fundamento. Decido.

Diante do adimplemento integral, extingo o processo nos moldes do art. 

924, II do CPC.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 126922 Nr: 3508-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdFS, GMdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LV, MDSdBV

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

- OAB:17.452/MT

 Posto isso, tendo como base o princípio da proteção integral da criança, 

entendendo que a situação atual deve ser mantida para atender melhor 

aos seus interesses, JULGO PROCEDENTE o pedido e SUSPENDO O 

DIREITO DE VISITAS do genitor LUCIANO VALIM com relação à sua filha 

LUIZA SILVA DE BRITO VALIM.Determino a intimação da equipe do CRAS 

de Alta Floresta para que providencie a continuação do acompanhamento 

familiar da criança e de seus avós maternos.Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se do necessário e arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108456 Nr: 3898-66.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Hezel Bialeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Companhy do Brasil Ltda, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13.546-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:OAB/MT 7247B, 

Ricardo Luiz Huk - OAB:OAB/MT 5651

 1. A omissão que autoriza o cabimento dos embargos é a ausência de 

análise de questões deduzidas pelas partes, ou daquelas que devem ser 

conhecidas de ofício pelo julgador singular, quando necessárias ao 

deslinde da controvérsia. Acórdão fundamentado, claro e coerente, não 

havendo falar-se em vício que enseje a interposição de embargos de 

declaração. 2. Não se prestam os aclaratórios a rediscussão da matéria, 

para provocar re-julgamento da causa com vista a alinhar o novo 

pronunciamento aos interesses da parte embargante. 3. Embargos 

rejeitados. (TJMT; EDcl 5797/2018; Relª Desª Maria Erotides Kneip 

Baranjak; DJMT 18/05/2018; Pág. 65).52315035 - PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.AÇÃO DE 

COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 

EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração, cuja missão é 

completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem 

por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso 
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ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. (TJMT; ED 

151578/2016; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

11/12/2017; DJMT 18/12/2017; Pág. 130).Posto isso, não acolho os 

presentes embargos. Sem custas e honorários.Com relação ao recurso de 

apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.Decorrido o lapso temporal 

acima, com ou sem a peça, encaminhe-se para julgamento.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114284 Nr: 2732-62.2014.811.0007

 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: Valdecir Oliveira dos Santos

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

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caue Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:SP/357.590, Jurema Farina Cardoso Esteves - 

OAB:17767-A/MT

 A sentença embargada e fundamentada exprimiu o entendimento desse 

juízo, não havendo que se falar em contradição, obscuridade ou omissão. 

Ainda, oportuno destacar que mesmo tendo o autor aceitado a proposta 

feita pela requerida, esta não pagou o valor, o que levou o polo ativo a 

pleitear a análise judicial do mérito.Logo, não há como se acolher os 

embargos para modificar a sentença, até porque o requerimento deixa 

evidente que o inconformismo da parte embargante é com o teor da 

decisão.Vejamos julgados do nosso Tribunal de Justiça que se amoldam 

ao caso:52308271 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos 

de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à 

análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não 

propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a 

obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. 

(TJMT; ED 97120/2017; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 

20/09/2017; DJMT 22/09/2017; Pág. 98).52297994 - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO 

REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. 

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos 

de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de 

declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar 

matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. 

(TJMT; ED 49236/2017; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg. 

24/05/2017; DJMT 29/05/2017; Pág. 652).Posto isso, não acolho os 

presentes embargos. Sem custas e honorários. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 3782-36.2008.811.0007

 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: Clovis Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

 Vistos,

Clovis Patel ajuizou demanda em face de Marilza de Carvalho, objetivando 

o despejo. Tramitando o procedimento desde 26/09/2008, o polo ativo 

desistiu da demanda (fl.112), alegando que o imóvel foi desocupado há 

mais de 9 anos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Interpretando o quadro acima apresentado como ausência de interesse de 

agir, nos termos do art. 487, VI do CPC, extingo o processo sem análise do 

mérito.

 As custas já foram pagas. Sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 162634 Nr: 365-26.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN Comércio Varegista S.A.

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Diante da tempestividade e da garantia da execução apensada, recebo os 

embargos e suspendo o fito executivo.

 Intime-se a parte embargada para impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 58177 Nr: 2688-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho 

- OAB:3150-A/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de pedido de cumprimento de sentença para execução 

da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, devidamente instruído 

com o cálculo da dívida.

É o relato do necessário. Decido.

 Inicialmente, PROVIDENCIE-SE a retificação na distribuição para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do CPC, determino a intimação do executado para, 

em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de dez por 

cento e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não havendo o adimplemento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação.

Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à parte exequente para 

manifestação no lapso temporal de 10 dias.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002085-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MELHADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002085-11.2018.8.11.0007 

AUTOR: VANESSA MELHADO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, RAQUEL MELHADO PASSOS, 

representada por sua mãe VANESSA MELHADO, por meio da Defensoria 

Pública, ajuizou demanda em face do Município de Alta Floresta e do 

Estado de Mato Grosso, objetivando, em até 6 horas, “a transferência via 

UTI AÉREA, a vaga em leito de UTI e a realização da avaliação por médico 

especialista em cardiopediatria, bem como a realização de eventual 

cirurgia que se fizer necessária, além de todos os demais atos 
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necessários para seu completo restabelecimento funcional”. A 

representante narrou que a autora tem apenas 1 mês e 15 dias de vida e 

que foi diagnosticada com desconforto respiratório e cardiopatia 

congênita, sendo imprescindível sua internação em UTI, tendo em vista que 

o Hospital Regional de Alta Floresta não dispõe do aparato necessário 

para seu cuidado. Alegou a família não tem condições econômicas 

suficientes para custear os procedimentos indicados. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu liminarmente a tutela de urgência de caráter 

satisfativo e juntou os documentos de fls. 14/32. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que a autora requereu a concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, passo a apreciar o pedido 

provisório neste momento. A requerente pleiteia a condenação dos entes 

requeridos ao provimento do integral tratamento indicado pelo médico 

responsável, valendo-se da norma prevista no art. 300, do CPC: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Depreende-se do dispositivo que a tutela 

provisória de urgência deverá ser concedida quando preenchidos os 

requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Averígua-se o perigo de dano por meio dos 

documentos de fls. 14/32, especialmente: a) os relatórios de evolução às 

fls. 17/19; b) o relatório médico à fl. 23 que registra o risco de morte e a 

urgência/emergência do caso; e c) a avaliação cardiológica à fl. 30 que 

recomenda a remoção para UTI pediátrica. Não obstante, o pedido de 

tutela de urgência também pressupõe a probabilidade do direito almejado. 

Ainda que não seja exigível a plena convicção jurídica sobre o direito 

vindicado, há que se ter ao menos indícios de sua presença, que serão 

apreciados antes da dilação probatória, ou seja, em sede de cognição 

sumária. No vertente caso, entendo presente a probabilidade do direito em 

apreciação, eis que os documentos coligidos aos autos ratificam a 

imperiosidade do tratamento, sendo cediço e pacífico perante o 

ordenamento jurídico pátrio de que os entes públicos devem promover o 

direito à saúde previsto no art. 196, da CF. Sendo patente a urgência do 

cenário fático que a tutela provisória requerida e verificando a presença 

de seus requisitos, tenho que a medida deve ser concedida antes mesmo 

da oitiva da parte contrária (“inaudita altera parte”, §2º, art. 300, CPC). 

Desta feita, DEFIRO o pedido provisório para conceder a tutela de urgência 

para DETERMINAR que os demandados forneçam, em até 24 (vinte e 

quatro) horas, a transferência via UTI AÉREA, a vaga em leito de UTI e a 

realização da avaliação por médico especialista em cardiopediatria, bem 

como a realização de eventual cirurgia que se fizer necessária, além de 

todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento de 

sua saúde. Mediante autorização médica, a criança deve ser 

acompanhada por responsável, em todos os momentos, inclusive durante 

o transporte. Consigno que, nos termos do §1º, do art. 536, do CPC, o 

descumprimento da presente decisão importará no bloqueio “online” do 

valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida 

eficaz e dar a esperada efetividade à tutela vindicada, sem prejuízo do 

disposto no §3º do mencionado dispositivo, sem prejuízo da 

responsabilização pessoal dos agentes públicos responsáveis para 

concretização da medida. Deixo de agendar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC em razão de entender que o presente feito 

não permite autocomposição e pelas condições de saúde do requerente. 

CITEM-SE os requeridos, por meio de seus órgãos de representação, para 

que apresentem contestação no prazo de 30 dias previsto no caput do art. 

335, observando-se o disposto no inciso III, bem como a prerrogativa do 

art. 183, todos do CPC. No ato de citação, intimem-se os entes requeridos 

para que cumpram a ordem liminar dentro do lapso temporal estipulado, 

sob as penas da lei. Visando maior celeridade no cumprimento da liminar, 

COM A MÁXIMA URGÊNCIA, intimem-se pessoalmente os Gestores do 

Sistema Único de Saúde (Secretários de Saúde) do teor desta decisão, 

consoante recomendação contida no Ofício Circular nº 

677/2014-DOF-CGJ. Antes da conclusão, certifique-se quanto ao prazo de 

resposta e quanto ao cumprimento da tutela provisória pelo ente requerido. 

Em razão do avançado da hora, serve a presente como ofício, mandado e 

carta precatória. Às providências, expedindo o necessário, COM 

URGÊNCIA. Alta Floresta, 8 de junho de 2018, às 18h30. Tibério de Lucena 

Batista Juiz substituto em substituição legal

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117732 Nr: 5736-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Ribeiro Ferraz

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.193, 

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

honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato anexado à fl. 

194).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14620 Nr: 111-15.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

237 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 12 (doze) 

meses.

2) Aguarde-se em arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito, sob pena de fluência do prazo 

prescricional.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103494 Nr: 5221-43.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Lopes Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 
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Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, em razão da RPV de fl.153 NÃO PERTENCER a estes autos, 

determino a sua juntada no processo correto.

Outrossim, considerando a comprovação do pagamento e a vinculação 

para a conta judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

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

Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.149, 

observando que devem ser liberados para a advogada da parte autora os 

honorários sucumbenciais e contratuais (40% cf. contrato anexado à fl. 

151).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 168-28.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Nogueira da Silva

 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.

Inicialmente, em razão da RPV de fl.197 NÃO PERTENCER a estes autos, 

determino a sua juntada no processo correto.

Considerando que houve o pagamento apenas dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se alvará do valor depositado à fl.196 para a 

conta indicada à fl.189.

No mais, aguarde-se o feito em cartório até a informação do pagamento do 

Precatório, após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99506 Nr: 983-78.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Rosendo da Silva Reis

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

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

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

Fernandes Braga - OAB:13.695-E / MT, Neyssa Aparecida Filho 

Saccoman - OAB:18419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.144, 

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

honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato anexado à fl. 

124).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101547 Nr: 3191-35.2012.811.0007

 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): Maria Madalena 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 Maria Madalene da Silva, onde busca o 

recebimento de seu crédito tributário, expresso nas CDA´s (fl.09/14), com 

vencimento entre os anos de 2007 a 2011.

Infrutífera a citação da executada por Oficial de Justiça (fl. 22), pelo que, 

deferiu-se sua citação editalícia (fl. 79), a qual ocorreu aos 21/03/2017 (fl. 

81), tendo-se sido nomeado curador especial, o qual alegou a Nulidade da 

Citação Editalícia (fl.84/88).

Manifestação à fl. 90.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os presentes autos, vejo que o pleito da Excipiente 

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. 22).

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 lhe entender por direito, no prazo de 15 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114079 Nr: 2538-62.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JACINTO

 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, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.166, 

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

honorários sucumbenciais e contratuais (40% cf. contrato anexado à fl. 

171).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66202 Nr: 5757-59.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Onofre

 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, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para a conta indicada à fl.164.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60831 Nr: 397-46.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide de Oliveira Pinho Camargo

 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, Vitor César Bonvino - OAB:OAB/SP 34.357, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento da RPV à fl.142, intime-se o 

causídico para que, no prazo de 15 (quinze) dias indique os dados 

bancários de sua constituinte ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, 

após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127746 Nr: 3943-02.2015.811.0007

 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: João Castorino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.149, 

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

honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato anexado à fl. 

131).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101895 Nr: 3404-41.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lemes do Prado

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

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

OAB:13570-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.110V, 

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

honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato anexado à fl. 

111).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142481 Nr: 4363-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Camargo

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.79v e 

81, observando que devem ser liberados para o advogado da parte autora 

os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato anexado à 

fl. 80).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54073 Nr: 6080-35.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquiedes Marçal de Oliveira, Adir Schmitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de fl. 234, tendo em vista que, inexiste restrição de 

circulação Renajud em nome dos Executados.

 2) Determino que seja feita a baixa da penhora incidente sobre o imóvel 

de fl. 224, às expensas do executado.

Após, ao arquivo com as baixas pertinentes.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 1019-96.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Aparecida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento dos honorários sucumbenciais à 

fl.169, intime-se a causídica da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias indique seus dados bancários para a expedição de alvará.

 No mais, aguarde-se o feito em cartório até a informação do pagamento 

do Precatório, após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107240 Nr: 2604-76.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Pedri

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Sergio Jesus Silva - OAB:10699 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.112 e 

116, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (40% cf. contrato 

anexado à fl. 117).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 2798-18.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Gomes da Silva

 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, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.121 e 

133, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato 

anexado à fl. 117v).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 1745-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS Beef Comércio de Carnes Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Cardoso da Silva - ME, Ivone Cardoso da 

Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) ACOLHO o pedido de fl.106v, tendo em vista que a executada foi citada 

pessoalmente à fl.68, razão pela qual, o caso dos autos não é hipótese de 

atuação da curadoria especial.

2) Posto isto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias o que entender de direito.

 INTIME-SE.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69871 Nr: 2843-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.106 e 

115, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato 

anexado à fl. 107).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69804 Nr: 2777-08.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli dos Santos

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

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o pedido de fls.192/193, portanto, expeça-se RPV quanto aos 

honorários contratuais na quantia de R$ 34.905,43 (trinta e quatro mil, 

novecentos e cinco reais com quarenta e três centavos), correspondente 

a 30% sobre o valor das parcelas vencidas cf. contrato de fls.197/198, 

bem como em relação aos honorários sucumbenciais, estes no importe de 

10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença cf. o 

acórdão de fl.131.

 Ainda, determino a expedição de PRECATÓRIO em nome da parte 

exequente, na importância de R$ 61.084,80 (sessenta e um mil, oitenta e 

quatro reais com oitenta centavos), correspondente às parcelas vencidas. 

Consigno que deste valor encontram-se destacados os honorários 

contratuais cf. mencionado acima.

 Intime-se a parte exequente para que apresente os seus dados bancários 

e os de seu patrono, para o deposito judicial do valor objeto da presente 

execução, no prazo de 15(quinze) dias.

Com o pagamento da RPV/PRECATÓRIO, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação da parte autora na pessoa do Patrono 

habilitado nos autos, para comparecer a audiência de conciliação 

designada para o dia 25 de Julho de 2018 às 16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DIAS TRISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003479-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AILTON DIAS TRISTAO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Verifica-se que a 

parte autora veio a óbito, conforme comprova ID n.º 13338611. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do vigente Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, em decorrência do falecimento do requerente e por tratar-se de 

ação intransmissível. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 25 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-54.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARVALHO DINIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010617-54.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALTER STAVARENGO 

EXECUTADO: EMERSON CARVALHO DINIZ Vistos. Expedida Carta 

Precatória com a finalidade de intimar o executado para cumprir a 

sentença, o mesmo não foi localizado no endereço constante do processo 

judicial eletrônico, conforme certidão juntada no ID n.º 8350163. Assim, 

nos termos do artigo 513, § 3º do CPC, tem-se como válida a intimação do 

executado para efetuar o pagamento do débito. Diante do exposto, passo 

a análise dos demais pedidos constantes do ID n.º 8694319. Considerando 

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

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

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

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

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora, conforme Enunciado n.º 142. Deve 

a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de agosto de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS DOS CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000356-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE RAMOS DOS CARMO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade Passiva Alega a em 

preliminar a sua ilegitimidade passiva em relação ao débito no valor de R$ 

542,04 (quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), uma vez que 

a negativação de por tal débito fora feita por outra empresa FIDC IPANEMA 

III como demonstra a ID n.º 4808485. Acolho a preliminar arguida apenas 

em relação a tal débito. b) Incompetência em razão da necessidade de 

produção de prova técnica: A preliminar de Incompetência deste Juízo 

ante a necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta 

afastada, haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia. II – Mérito No mérito afirma a autora ter 

tido seu nome incluído em cadastro de inadimplentes pela reclamada por 

débito que afirma desconhecer, nos valores de R$ 650,43 (seiscentos e 

cinquenta reais e quarenta e três centavos), incluído em 21/07/2013 (ID n.º 

4808485). A reclamadas apresentou defesa alegando que agira no 

exercício regular do direito de credora uma vez que tal débito se referia a 

uma cessão de crédito realizada pela Natura, no entanto sem trazer autos 

nenhum contrato ou prova que demonstrasse a relação com a autora. Em 

se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela 

reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, uma vez 

que não há qualquer contratação existente entre as partes. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, 

mesmo que em decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente 

conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 

650,43 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) objeto 

da presente demanda; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESILDO DE AGUIAR BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001653-26.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JESILDO DE AGUIAR 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. Afirma o autor ter sido 

surpreendido com descontos no valor de R$ 292,21 (duzentos e noventa 

e dois reais e vinte e um centavos) no mês de abril e maio de 2017, bem 

como no valor de R$ 28,26 (vinte e oito reais e vinte e seis centavos), a 

título de empréstimo consignado com o requerido. Ocorre que o autor nega 

a contratação e por tal razão requer restituição da quantia paga, assim 

como indenização por dano moral. Importante salientar que o autor 

protocolou a ação em 22.06.2017, momento em que já havia sido 

decretada a falência do Banco Cruzeiro do Sul, conforme faz prova o ID 

n.º 11125073, em 12 de agosto de 2015. O artigo 8º da Lei 9.099/95 

estabelece que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Já o artigo 

51, inciso IV, da Lei 9.099/95, determina que, sobrevindo qualquer dos 

impedimentos previstos no artigo 8º, o processo deverá ser extinto: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO 1. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA 

DEMANDA. MASSA FALIDA NÃO PODE SER PARTE NO JUIZADO 

ESPECIAL. ARTIGOS 8º E 51, INCISO IV, DA LEI 9.099/95. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. RECURSO INOMINADO 1. DECRETAÇÃO DE 

FALÊNCIA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NECESSIDADE DE 

EXTINÇÃO DA DEMANDA. MASSA FALIDA NÃO PODE SER PARTE NO 

JUIZADO ESPECIAL. ARTIGOS 8º E 51, INCISO IV, DA LEI 9.099/95. 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO INOMINADO 1. 

DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA. MASSA FALIDA NÃO PODE 

SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGOS 8º E 51, INCISO IV, DA LEI 

9.099/95. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO INOMINADO 1. 

DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA. MASSA FALIDA NÃO PODE 

SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGOS 8º E 51, INCISO IV, DA LEI 

9.099/95. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. : Ante o exposto, esta 

Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO CRUZEIRO (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0003568-04.2015.8.16.0058/0 - Campo Mourão - Rel. 

Manuela Tallafo Benke - J. 15.04.2016). Ante o exposto, revogo a tutela 

provisória concedida no ID n.º 8229844 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 51, IV, c/c art. 8º (massa 

falida), da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000506-96.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GIOVANI PRESOTTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Inicialmente, retifique-se a 

autuação do feito, a fim de que passe a constar como exequente o 

advogado MAURO PAULO GALERA MARI e como executado GIOVANI 

PRESOTT. Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 5 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010358-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010358-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA DAIANA DA SILVA 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de novembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011434-60.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACTVIT - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES OAB - MT0004194A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011434-60.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: IRENE APARECIDA FERNANDES 

EXECUTADO: LACTVIT - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 
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indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de 

consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da 

existência de veículos registrados em nome da executada, o que já foi 

feito, sendo registrada a restrição judicial do veículo encontrado, 

consoante extrato anexo. Desta feita, expeça-se mandado de penhora, 

remoção e avaliação do veículo descrito no comprovante de inclusão de 

restrição veicular, devendo o bem penhorado ser depositado em poder do 

exequente, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardar e conservar o veículo, bem como de não dispor do 

mesmo, sob pena de ser considerado depositário infiel. Frisa-se que a 

remoção do veículo e nomeação do credor como depositário fiel 

revelam-se medidas necessárias como única forma de satisfazer o crédito 

exequendo, o qual se arrasta sem o devido adimplemento. Deverá ainda o 

Sr. Oficial de Justiça, durante o cumprimento do mandado, se ater ao fato 

de que por se tratar de bem móvel, a propriedade se transfere com a mera 

tradição, razão pela qual, caso o bem esteja na posse de terceiros, deve 

ser aferida a real propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível 

embargos de terceiros. Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATEL VASSELECHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001474-92.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NATEL VASSELECHEN 

REQUERIDO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 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 topógrafo e constituiu advogado particular no processo, 

demonstrando a capacidade econômica para pagamento das custas. 

Intime-se a parte 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, 4 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-52.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ICCA ARTIGOS DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010169-52.2013.8.11.0007 REQUERENTE: ICCA ARTIGOS DO 

VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME REQUERIDO: ROBSON RIBEIRO 

Vistos. Analisando o processo eletrônico verifico que o devedor não foi 

localizado para fim de intimação, bem como a ausência de manifestação 

da parte exequente quanto ao fato, mesmo tendo sido devidamente 

intimada, conforme certidão de ID n.º 12039093. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/95. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 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. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002538-40.2017.8.11.0007 REQUERENTE: A. F. RODRIGUES EIRELI - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pela parte 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, eis que a 

parte autora é empresa em pleno funcionamento de suas atividades e 

ainda, constituiu advogado particular. 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, 30 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: 1001107-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ERICA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001107-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDA ERICA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado 

pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes 

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

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

benesse processual. A respeito do assunto segue a jurisprudência da 

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

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

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

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

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

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

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

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

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 
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comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

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

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

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

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

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

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

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

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

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

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

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

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

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

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

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

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

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

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

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

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

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

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

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

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

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

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

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

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

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

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

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

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

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

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

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

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

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 30 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: 1000287-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000287-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DENISE DE OLIVEIRA SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de 

má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser 

premiado com qualquer benesse processual. A respeito do assunto segue 

a jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

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

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

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

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

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

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

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

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

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

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

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

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

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

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

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

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

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

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

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

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

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

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

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

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

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

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

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

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

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

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

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

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

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

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

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

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

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

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

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

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

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

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

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

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

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

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

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

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

processuais. INTIME-SE a parte 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, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO SAROA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001031-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO GREGORIO SAROA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora, 

devidamente intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 

12770197, cumpriu parcialmente a ordem judicial, pois não apresentou 

comprovante de endereço em seu nome. Somente quando comprovado o 

domicílio do autor é que se pode ter o devido conhecimento a respeito, e, 

por consequência, do juízo competente, pelo que se torna imprescindível 

aquela providência probatória quanto ao endereço, já por ocasião do 

ajuizamento da ação. Na hipótese de apresentação de comprovante em 

nome de pessoa diversa, faz-se necessária a comprovação de 

parentesco com a parte autora ou juntada de declaração datada acerca 

da residência do requerente, fornecida pela pessoa indicada no 

comprovante de endereço. Por fim, tendo sido oportunizado a superação 

da falta de documento que se fazia imprescindível, e não tendo a parte 

atendido à oportunidade que lhe fora dada, resulta em extinção do 

processo sem resolução do mérito. Nesse sentido é o posicionamento da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência territorial dos 

Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte 

requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. 

Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente na 

Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois o 

reclamante não demonstrou de forma satisfatória que reside nesta 

comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, incisos I, II e 

III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para se 

manifesta acerca da petição juntada no ID 12920927, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para 

comparece a audiência de Conciliação designada para o dia 26 de Julho 

de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ACORDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DAS PIZZAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

GUILHERME SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIS HENRIQUE DA ROSA OAB - SC38909 (ADVOGADO)

JANDER MATEUS DE ALMEIDA OAB - SC48366 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida na pessoa do seu 

Patrono habilitado nos autos, para comparecer a audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de Julho de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ACORDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DAS PIZZAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

GUILHERME SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIS HENRIQUE DA ROSA OAB - SC38909 (ADVOGADO)

JANDER MATEUS DE ALMEIDA OAB - SC48366 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida na pessoa do seu 

Patrono habilitado nos autos, para comparecer a audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de Julho de 2018, às 13:40 horas.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 154596 Nr: 3406-35.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Elias de Matos Miranda, Daniel Becker 

Eufrauzino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 "(...)2Desta forma, considerando que o réu RAFAEL ELIAS DE MATOS 

MIRANDA, VULGO “COWBOY”, (...) Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.7.O único 

regime que se amolda ao tráfico e conexo é o INICIALMENTE FECHADO, 

por expressa disposição da Lei dos Crimes Hediondos, não fazendo o réu 

jus a benefícios legais.II.I.II.II – Do Delito de Associação para o Tráfico: (...), 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

08 (oito) anos de reclusão e 500 (quatrocentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena 

imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.11.O único regime 

que se amolda ao tráfico e conexo é o INICIALMENTE FECHADO, por 

expressa disposição da Lei dos Crimes Hediondos, não fazendo o réu jus 
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a benefícios legais.II.I.II.III – :12.Considerando a natureza dos delitos e as 

regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal, CONCURSO 

MATERIAL, hei por bem aplicar as penas privativas de liberdade 

cumulativamente ao réu, o que passa a totalizar 17 (dezessete) anos de 

reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias multa, que a TORNO DEFINITIVA 

a ser cumprida INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, pois vem a ser este o 

único regime que se amolda ao tráfico e conexos ao que se depreende da 

ilação do § 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e face à expressa 

disposição da Lei dos crimes hediondos, não fazendo o réu jus a 

benefícios legais.II.I.II.IV – Do Regime de Cumprimento de Pena e da 

Prisão:13.DENEGO ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de crime 

assemelhado aos (...).16.Feitas tais considerações, MANTENHO o 

DECRETO DE PRISÃO PROVISÓRIA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE 

o direito de apelar em liberdade.17 (...) (...) Alta Floresta/MT, 18 de maio de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000940-51.2017.8.11.0007

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:

M A TONI PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000940-51.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. M A TONI PRODUCOES - ME 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 Centro. 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, 11 de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003343-90.2017.8.11.0007 VALDIR GOMES DOS SANTOS 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

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

abrir vistas as partes para manifestação nos presentes autos acerca do 

laudo pericial ID 13541771, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 11 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001971-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TOLFO PEREIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001971-09.2017.8.11.0007 TIAGO TOLFO PEREIRA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

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

abrir vistas as partes para manifestação nos presentes autos acerca do 

laudo ID 13531074, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 11 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119811 Nr: 7342-73.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Aparecida de Araújo, Ivanildo Gregorio Saroa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, José Pereira dos Santos, Maria do Carmo Ferreira, 

Maria Anita dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para ciência acerca do teor do ofício nº 264/2018 oriundo do 

CRI/AF, bem como para providenciar o recolhimento do ITBI e encaminhar 

aquela serventia afim de viabilizar o integral cumprimento do mandado de 

averbação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 26-73.1995.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF, Marcos Abreu de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Abreu de Souza - Espólio

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

OAB:5476/MT, Jorge Amádio Fernandes Lima - OAB:4037/MT, 

Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

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

OAB:5476/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

inventariante para informar nos autos o endereço válido do Sr. Marcos 

Abreu de Souza, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que em consulta no 

sistema de busca CEP dos correios, a Rua Guaratinguetá não existe no rol 

de endereços da cidade de Uberlândia-MG, inviabilizando assim a 

localização do CEP para envio da correspondência expedida nos autos.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22119 Nr: 393-19.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Junior Antonio Berlanda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Marcelo Reis Cardoso - OAB:81578/MG, Marco 

Thúlio Lacerda e Silva - OAB:8917/MT

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

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

Lucas - OAB:4.136-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 431, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109338 Nr: 4837-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Odivaldo Pachi, 

Jucelena Oliveira Carrijo

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

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

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Rod. MT-208, KM 130, zona rural, Alta Floresta, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de intimação do sócio da empresa executada acerca do valor 

bloqueado judicialmente.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

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

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor RI, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

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

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de penhora.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15736-73.2017.811.0004

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, 

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, MIRALDA CARVALHO SANTOS, 

GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, RONÃ ROSA DE PAULA, 

MARIA ABADIA MARTINS DE OLIVEIRA DE PAULA, EDINAMAR MARIA DE 

BRITO COSTA, EUDES FRANCISCO DA COSTA, NA QUALIDADE DE 

PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS MATRICULADOS SOB OS N.ºs 24.198 e 

24.199.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, JOAQUIM 

ALVES DOS SANTOS, MIRALDA CARVALHO SANTOS, GABRIEL DO 

ESPÍRITO SANTO DA SILVA, RONÃ ROSA DE PAULA, MARIA ABADIA 

MARTINS DE OLIVEIRA DE PAULA, EDINAMAR MARIA DE BRITO COSTA, 

EUDES FRANCISCO DA COSTA, NA QUALIDADE DE PROPRIEDTÁRIOS 

DOS IMÓVEIS MATRICULADOS SOB OS N.ºs 24.198 e 24.199, 

respectivamente, para querendo se manifestar acerca do bloqueio das 

referidas matrículas no prazo de 30(trinta) dias, tudo nos termos da r. 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. 1. Trata-se de Pedido de Providências por 

meio do qual o Sr. Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de Registro 

de Imóveis de Barra do Garças/MT encaminha as matrículas nº 24.198 e 

nº 24.199, juntamente com as cópias das documentações que as 

compõem, para análise e providências. 2. Informa que durante um dos 

expedientes daquela serventia compareceu a Sra. Simone Cavalcante dos 

Santos, apresentando um Termo de Compromisso de Inventariante 

referente aos seus pais, Sr. Joaquim Alves dos Santos e Sra. Miralda 

Cavalcante dos Santos, proprietários dos dois imóveis protegidos pelas 

matrículas nº 24.198 e nº 24.199, desde de 1984. 3. Relata o Registrador 

que conforme informou a Sra. Simone, em fevereiro de 2015 foram 

lavradas duas Escrituras Públicas de Compra e Venda no Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Aragarças/GO, as quais foram utilizadas 

para a transferência dos referidos imóveis no respectivo Cartório do 1º 

Ofício desta Comarca, conforme consta registrado em seus R-03. 4. 

Contudo, informa da impossibilidade das referidas escrituras terem sido 

assinadas pelos seus pais, pois ambos já eram falecidos quando elas 

foram lavradas, apresentando ao Registrador as certidões de óbito, 

identidades, e certidão de casamento destes. 5. Assevera o Registrador 

que confrontados os referidos documentos com os apresentados para 

registro na serventia, verificou-se que realmente são divergentes, e que, 

apesar dos protocolos, assinaturas e conhecimentos constantes das 

matrículas aparentemente conferirem com os atos lançados, se fez 

necessário a comunicação e envio das matrículas e documentos a este 

Juízo para análise das supostas fraudes, ante ao fato de haverem 

averbações e registros realizados nas matrículas com base nas 

escrituras acima mencionadas. 6. Assim, com o objetivo de manter a 

autenticidade, a segurança jurídica e o zelo pela eficácia dos atos 

jurídicos, pela justiça e pelo resguardo às pessoas de boa-fé, requer que 

este Juízo Corregedor adote as providências cabíveis. 7. É o relatório. 

DECIDO.8. Em Análise preliminar da documentação acostada às fls. 06/41, 

observa-se fortes indícios de fraude ao registro público iniciado a partir de 

uma possível falsificação de documentos pessoais dos proprietários, uma 

vez que as Escrituras Públicas de Compra e Venda (fls. 26 e 33) foram 

lavradas com a apresentação de documentos muito provavelmente falsos 

de pessoas já falecidas. 9. As referidas escrituras foram lavradas no 

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Aragarças/GO, no dia 02 de 

fevereiro de 2015, onde supostamente teriam comparecido os 

proprietários e outorgantes vendedores SR. JOAQUIM ALVES DOS 

SANTOS e sua esposa SRA. MIRALDA CARVALHO DOS SANTOS, para 

registrar a venda do imóvel protegido pela matrícula nº 24.198 ao 

outorgado comprador GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, e a de nº 

24.199 à outorgada compradora EDINAMAR MARIA DE BRITO COSTA.10. 

A suspeita de fraude está configurada pelo fato de ter sido lavradas 

escrituras públicas de compra e venda por outorgantes já falecidos, bem 

como com a utilização de documentos possivelmente falsificados, 

conforme se depreende das fls. 12/16, 26, 30 e 33. 11.No tocante à esta 

suposta falsidade documental, após uma singela análise dos documentos 

trazidos pela filha dos outorgantes vendedores até estes autos, 

percebe-se, que além verificar serem pessoas já falecidas há muito 

tempo, constata-se ainda divergências quanto aos dados existentes nas 

identidades juntadas por cópias às fls. 16/17, quando comparadas com as 

supostas 2ª vias juntadas às fls. 30. 12. Primeiro porque ao verificar todos 

os documentos oficiais da outorgante SRA. MIRALDA (identidade da 

SSP/MT, certidão de óbito e certidão de casamento), constata-se que o 

nome desta é MIRALDA CAVALCANTE DOS SANTOS, nascida aos 

06/08/1943, filha de José Cavalcante Moura e Aurea Saturnina de Moura, 
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natural de Alto Garças/MT. Já na cópia que diz ser a 2ª via expedida pela 

SSP/GO, em data de 09/04/2014, consta como sendo de MIRALDA 

CARVALHO DOS SANTOS, nascida aos 25/05/1963, filha de Antônio do 

Nascimento Carvalho e Maria José da Silva Carvalho, natural de 

Goiânia/GO, dados totalmente divorciados dos constantes das cópias dos 

documentos pessoais da outorgante. 13. Segundo porque, também, se 

verifica inconsistências nos dados gravados na identidade do outorgante 

vendedor SR. JOAQUIM (fl. 16), de modo que na identidade original a data 

do seu nascimento consta ser em 15/08/1934, e naquela apresentada no 

ato da lavratura das escrituras (fl. 30), consta como sendo nascido em 

15/08/1961. Nesta mesma identidade consta que o casamento deste foi 

registrado no Livro 05, Fls. 34/35, Termo nº 523, de Ponte Branca/MT, 

informação que coaduna com a cópia da certidão de casamento juntado à 

fl. 15. Já na cópia de fl. 30, está anotado que o casamento foi registrado 

no Livro 13, Fls. 05/5v, nº 265, de 23/05/1980, de Barra do Garças/MT.14. 

Verifica-se ainda, que as assinaturas constantes dos citados documentos 

de fl. 30 não correspondem, em semelhança, à constante dos documentos 

de fls. 16/17, dos autos.15. Portanto, existe grande probabilidade de 

fraude ao registro público por constatar que houve a lavratura de 

escrituras públicas por outorgantes que há época, já eram pessoas 

falecidas, e ainda, a utilização de documentos falsos no ato da lavratura 

das referidas escrituras, bem como ao que constam registrados nos R-03 

das matrículas nº 24.198 e nº 24.199. 16. É certo que o bloqueio de 

matrícula está previsto na Lei de Registros Públicos conforme art. 214, § 

3º, podendo ser determinado de ofício pelo Juiz Corregedor Permanente, 

inclusive sem a oitiva dos interessados, desde que, presente nulidade de 

pleno direito, vislumbre a possibilidade de novo registro ocasionar danos 

irreparáveis. 17. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis: 

"MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA DE IMÓVEL — REGISTROS 

POSTERIORES — NULIDADE — BLOQUEIO DE OFÍCIO POR MAGISTRADO 

— POSSIBILIDADE — ART. 214, § 3º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS — 

FUNÇÃO CORREICIONAL. Nos termos do artigo 214, § 3º, da Lei de 

Registros Públicos, possível é ao magistrado, no exercício da sua função 

correicional, bloquear de ofício matrícula de imóvel e seus registros 

posteriores, em decorrência de nulidade neles existentes. Segurança 

denegada" (TJMT, MS, 86970/2010, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 18/03/2013, Data da publicação no DJE 

03/04/2013). 18. E no caso em exame, consoante relatado acima, existem 

fortes indícios da utilização de documentos falsificados de pessoas 

(outorgantes) já falecidos, para a lavratura das escrituras de compra e 

venda dos imóveis objeto das matrículas nº 24.198 e nº 24.199 do CRI 

local, razão pela qual entendo cabível o bloqueio administrativo das 

referidas matrículas, a fim de garantir a preservação do interesse público, 

dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios 

jurídicos.19. Diante do exposto, no uso do poder geral de cautela, 

embasado no art. 297 do Código de Processo Civil 2015, e em respeito ao 

Princípio da Continuidade, DETERMINO O BLOQUEIO PRELIMINAR das 

Matrículas nº 24.198 e nº 24.199 do Registro de Imóveis de Barra do 

Garças/MT, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a 

terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que não poderá 

mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, 

permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos. 

20.Outrossim, considerando a competência desse Juízo Corregedor, e a 

fim de instruir os autos, determino sejam adotadas as seguintes 

providências: I - OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças noticiando acerca da presente decisão, restituindo-se as 

matrículas para que sejam adotadas as providências determinadas; II - 

OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas 

de Barra do Garças, para que em 05 (cinco) dia, envie a este Juízo cópia 

da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro nº 51, às Fls. 

102/103, em data de 03/05/1984; III - FICIE-SE ao Cartório de Registro Civil 

e Tabelionato de Aragarças/GO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

confirme se as Escrituras Públicas de Compra e Venda constantes do 

Livro nº 0012, fls. 34F/34V e 35F/35V, corresponde, de fato, às 

transações efetivadas entre Joaquim Alves dos Santos e sua esposa 

Miralda Cavalcante dos Santos e Gabriel do Espírito Santo da Silva, e 

Edinamar Maria de Brito Costa, respectivamente, solicitando o envio de 

cópia dos documentos apresentados pelas partes no ato das lavraturas. 

Remeta-se em anexo cópia das fls. 26 e 33; IV - OFICIE-SE ao Diretor do 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, solicitando cópia do 

cadastro referente à identidade de JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, RG. 

nº 0067938-0, ou 067.938 – 2ª via, filho de José Alves dos Santos e 

Laurinda Valentina de Menezes, e de MIRALDA CAVALCANTE DOS 

SANTOS, RG nº 019 409, filha de José Cavalcante Moura e Aurea 

Saturnina de Moura, para instruir estes autos; V - OFICIE-SE ainda, ao 

Diretor do Instituto de Identificação do Estado de Goiás, solicitando cópia 

do cadastro referente à identidade de MIRALDA CARVALHO DOS 

SANTOS, RG. 3259332 - 2º via, filha de Antônio do Nascimento Carvalho e 

Maria José da Silva Carvalho, a fim de instruir estes autos; VI - 

NOTIFIQUEM-SE, todos os possíveis interessados descritos nas matrículas 

bloqueadas pessoalmente ou, caso não sejam encontrados os/em seus 

endereços, por edital, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestem no feito por meio de advogado. 21.Cumpridas as diligências 

supra, e acostadas as respostas, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para manifestação.22. Após, voltem-se conclusos para posterior 

deliberação.23.Cumpre-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, Elizângela Nunes de 

Oliveira Schweig, Gestora Geral, digitei.Barra do Garças - MT, 11 de junho 

de 2018.

Elizãngela Nunes de Oliveira Schweig. Gestora Geral

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264366 Nr: 15736-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, JOAQUIM 

ALVES DOS SANTOS, MIRALDA CARVALHO SANTOS, GABRIEL DO 

ESPÍRITO SANTO DA SILVA, RONÃ ROSA DE PAULA, MARIA ABADIA 

MARTINS DE OLIVEIRA DE PAULA, EDINAMAR MARIA DE BRITO COSTA, 

EUDES FRANCISCO DA COSTA, NA QUALIDADE DE PROPRIEDTÁRIOS 

DOS IMÓVEIS MATRICULADOS SOB OS N.ºs 24.198 e 24.199, 

respectivamente, para querendo se manifestar acerca do bloqueio das 

referidas matrículas no prazo de 30(trinta) dias, tudo nos termos da r. 

decisão abaixo transcrita.

Finalidade:E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, 

MIRALDA CARVALHO SANTOS, GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO DA 

SILVA, RONÃ ROSA DE PAULA, MARIA ABADIA MARTINS DE OLIVEIRA 

DE PAULA, EDINAMAR MARIA DE BRITO COSTA, EUDES FRANCISCO DA 

COSTA, NA QUALIDADE DE PROPRIEDTÁRIOS DOS IMÓVEIS 

MATRICULADOS SOB OS N.ºs 24.198 e 24.199, respectivamente, para 

querendo se manifestar acerca do bloqueio das referidas matrículas no 

prazo de 30(trinta) dias, tudo nos termos da r. decisão abaixo transcrita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:"VISTOS. 1. Trata-se de Pedido de Providências por 

meio do qual o Sr. Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de Registro 

de Imóveis de Barra do Garças/MT encaminha as matrículas nº 24.198 e 

nº 24.199, juntamente com as cópias das documentações que as 

compõem, para análise e providências. 2. Informa que durante um dos 

expedientes daquela serventia compareceu a Sra. Simone Cavalcante dos 

Santos, apresentando um Termo de Compromisso de Inventariante 

referente aos seus pais, Sr. Joaquim Alves dos Santos e Sra. Miralda 

Cavalcante dos Santos, proprietários dos dois imóveis protegidos pelas 

matrículas nº 24.198 e nº 24.199, desde de 1984. 3. Relata o Registrador 

que conforme informou a Sra. Simone, em fevereiro de 2015 foram 

lavradas duas Escrituras Públicas de Compra e Venda no Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Aragarças/GO, as quais foram utilizadas 

para a transferência dos referidos imóveis no respectivo Cartório do 1º 

Ofício desta Comarca, conforme consta registrado em seus R-03. 4. 

Contudo, informa da impossibilidade das referidas escrituras terem sido 

assinadas pelos seus pais, pois ambos já eram falecidos quando elas 

foram lavradas, apresentando ao Registrador as certidões de óbito, 

identidades, e certidão de casamento destes. 5. Assevera o Registrador 
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que confrontados os referidos documentos com os apresentados para 

registro na serventia, verificou-se que realmente são divergentes, e que, 

apesar dos protocolos, assinaturas e conhecimentos constantes das 

matrículas aparentemente conferirem com os atos lançados, se fez 

necessário a comunicação e envio das matrículas e documentos a este 

Juízo para análise das supostas fraudes, ante ao fato de haverem 

averbações e registros realizados nas matrículas com base nas 

escrituras acima mencionadas. 6. Assim, com o objetivo de manter a 

autenticidade, a segurança jurídica e o zelo pela eficácia dos atos 

jurídicos, pela justiça e pelo resguardo às pessoas de boa-fé, requer que 

este Juízo Corregedor adote as providências cabíveis. 7. É o relatório. 

DECIDO.

8. Em análise preliminar da documentação acostada às fls. 06/41, 

observa-se fortes indícios de fraude ao registro público iniciado a partir de 

uma possível falsificação de documentos pessoais dos proprietários, uma 

vez que as Escrituras Públicas de Compra e Venda (fls. 26 e 33) foram 

lavradas com a apresentação de documentos muito provavelmente falsos 

de pessoas já falecidas. 9. As referidas escrituras foram lavradas no 

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Aragarças/GO, no dia 02 de 

fevereiro de 2015, onde supostamente teriam comparecido os 

proprietários e outorgantes vendedores SR. JOAQUIM ALVES DOS 

SANTOS e sua esposa SRA. MIRALDA CARVALHO DOS SANTOS, para 

registrar a venda do imóvel protegido pela matrícula nº 24.198 ao 

outorgado comprador GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, e a de nº 

24.199 à outorgada compradora EDINAMAR MARIA DE BRITO COSTA.

10. A suspeita de fraude está configurada pelo fato de ter sido lavradas 

escrituras públicas de compra e venda por outorgantes já falecidos, bem 

como com a utilização de documentos possivelmente falsificados, 

conforme se depreende das fls. 12/16, 26, 30 e 33. 11. No tocante à esta 

suposta falsidade documental, após uma singela análise dos documentos 

trazidos pela filha dos outorgantes vendedores até estes autos, 

percebe-se, que além verificar serem pessoas já falecidas há muito 

tempo, constata-se ainda divergências quanto aos dados existentes nas 

identidades juntadas por cópias às fls. 16/17, quando comparadas com as 

supostas 2ª vias juntadas às fls. 30. 12. Primeiro porque ao verificar todos 

os documentos oficiais da outorgante SRA. MIRALDA (identidade da 

SSP/MT, certidão de óbito e certidão de casamento), constata-se que o 

nome desta é MIRALDA CAVALCANTE DOS SANTOS, nascida aos 

06/08/1943, filha de José Cavalcante Moura e Aurea Saturnina de Moura, 

natural de Alto Garças/MT. Já na cópia que diz ser a 2ª via expedida pela 

SSP/GO, em data de 09/04/2014, consta como sendo de MIRALDA 

CARVALHO DOS SANTOS, nascida aos 25/05/1963, filha de Antonio do 

Nascimento Carvalho e Maria José da Silva Carvalho, natural de 

Goiânia/GO, dados totalmente divorciados dos constantes das cópias dos 

documentos pessoais da outorgante. 13. Segundo porque, também, se 

verifica inconsistências nos dados gravados na identidade do outorgante 

vendedor SR. JOAQUIM (fl. 16), de modo que na identidade original a data 

do seu nascimento consta ser em 15/08/1934, e naquela apresentada no 

ato da lavratura das escrituras (fl. 30), consta como sendo nascido em 

15/08/1961. Nesta mesma identidade consta que o casamento deste foi 

registrado no Livro 05, Fls. 34/35, Termo nº 523, de Ponte Branca/MT, 

informação que coaduna com a cópia da certidão de casamento juntado à 

fl. 15. Já na cópia de fl. 30, está anotado que o casamento foi registrado 

no Livro 13, Fls. 05/5v, nº 265, de 23/05/1980, de Barra do Garças/MT.

14. Verifica-se ainda, que as assinaturas constantes dos citados 

documentos de fl. 30 não correspondem, em semelhança, à constante dos 

documentos de fls. 16/17, dos autos.

15. Portanto, existe grande probabilidade de fraude ao registro público por 

constatar que houve a lavratura de escrituras públicas por outorgantes 

que há época, já eram pessoas falecidas, e ainda, a utilização de 

documentos falsos no ato da lavratura das referidas escrituras, bem como 

ao que constam registrados nos R-03 das matrículas nº 24.198 e nº 

24.199. 16. É certo que o bloqueio de matrícula está previsto na Lei de 

Registros Públicos conforme art. 214, § 3º, podendo ser determinado de 

ofício pelo Juiz Corregedor Permanente, inclusive sem a oitiva dos 

interessados, desde que, presente nulidade de pleno direito, vislumbre a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis. 17. Nesse 

sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA 

— MATRÍCULA DE IMÓVEL — REGISTROS POSTERIORES — NULIDADE — 

BLOQUEIO DE OFÍCIO POR MAGISTRADO — POSSIBILIDADE — ART. 214, 

§ 3º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS — FUNÇÃO CORREICIONAL. Nos 

termos do artigo 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, possível é ao 

magistrado, no exercício da sua função correicional, bloquear de ofício 

matrícula de imóvel e seus registros posteriores, em decorrência de 

nulidade neles existentes. Segurança denegada” (TJMT, MS, 86970/2010, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 18/03/2013, Data 

da publicação no DJE 03/04/2013). 18. E no caso em exame, consoante 

relatado acima, existem fortes indícios da utilização de documentos 

falsificados de pessoas (outorgantes) já falecidos, para a lavratura das 

escrituras de compra e venda dos imóveis objeto das matrículas nº 24.198 

e nº 24.199 do CRI local, razão pela qual entendo cabível o bloqueio 

administrativo das referidas matrículas, a fim de garantir a preservação do 

interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos 

negócios jurídicos.

19. Diante do exposto, no uso do poder geral de cautela, embasado no art. 

297 do Código de Processo Civil 2015, e em respeito ao Princípio da 

Continuidade, DETERMINO O BLOQUEIO PRELIMINAR das Matrículas nº 

24.198 e nº 24.199 do Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, o que 

faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, 

cientificando o senhor Registrador que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos 

interessados a prenotação de seus títulos.

20. Outrossim, considerando a competência desse Juízo Corregedor, e a 

fim de instruir os autos, determino sejam adotadas as seguintes 

providências: I - OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças noticiando acerca da presente decisão, restituindo-se as 

matrículas para que sejam adotadas as providências determinadas; II - 

OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas 

de Barra do Garças, para que em 05 (cinco) dia, envie a este Juízo cópia 

da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro nº 51, às Fls. 

102/103, em data de 03/05/1984; III - FICIE-SE ao Cartório de Registro Civil 

e Tabelionato de Aragarças/GO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

confirme se as Escrituras Públicas de Compra e Venda constantes do 

Livro nº 0012, fls. 34F/34V e 35F/35V, corresponde, de fato, às 

transações efetivadas entre Joaquim Alves dos Santos e sua esposa 

Miralda Cavalcante dos Santos e Gabriel do Espírito Santo da Silva, e 

Edinamar Maria de Brito Costa, respectivamente, solicitando o envio de 

cópia dos documentos apresentados pelas partes no ato das lavraturas. 

Remeta-se em anexo cópia das fls. 26 e 33; IV - OFICIE-SE ao Diretor do 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, solicitando cópia do 

cadastro referente à identidade de JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, RG. 

nº 0067938-0, ou 067.938 – 2ª via, filho de José Alves dos Santos e 

Laurinda Valentina de Menezes, e de MIRALDA CAVALCANTE DOS 

SANTOS, RG nº 019 409, filha de José Cavalcante Moura e Aurea 

Saturnina de Moura, para instruir estes autos; V - OFICIE-SE ainda, ao 

Diretor do Instituto de Identificação do Estado de Goiás, solicitando cópia 

do cadastro referente à identidade de MIRALDA CARVALHO DOS 

SANTOS, RG. 3259332 - 2º via, filha de Antônio do Nascimento Carvalho e 

Maria José da Silva Carvalho, a fim de instruir estes autos; VI - 

NOTIFIQUEM-SE, todos os possíveis interessados descritos nas matrículas 

bloqueadas pessoalmente ou, caso não sejam encontrados os/em seus 

endereços, por edital, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestem no feito por meio de advogado. 21. Cumpridas as diligências 

supra, e acostadas as respostas, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para manifestação.

22. Após, voltem-se conclusos para posterior deliberação.23. Cumpre-se, 

expedindo o necessário."

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizângela Nunes de Oliveira Schweig, Gestora 

Geral

Decisão

 Autos de pedido de Providências Código n.º 177320

 INTIMAÇÃO de José Luiz de Oliveira, Joelma Pereira dos Santos, Ademar 

Peres Silva, Maria Neli Nunes Moreira, Carlos Rocha Ribeiro, Francisco 

Brunacci Neto, Idael Pereira Sampaio, Josias Mendes Martins, proprietários 

dos imóveis descritos na decisão abaixo.

 "1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças para averiguação da 

regularidade das matrícula nº 48.978, com área de 299ha e 8.363m² (fl. 

7/v); nº 48.798, com área de 200ha (fl.13); nº 48.977, com área de 310ha 

e 7.094m² (fl.8/v); nº 48.977, com área de 250,8400ha (fl.11/v); nº 48.976, 

com área de 308ha e 8.755m² (fl.9/v); nº 48.976, com área de 200ha 
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(fl.12); e nº 48.975, com área de 303ha e 6.780m² (fl. 10). 2. Informa o 

oficial registrador que as matrículas nº 48.978, nº 48.977 e nº 48.976 

estão em duplicidade e aparentemente contém fichas adulteradas e 

assinaturas falsificadas.

 3. Por fim, informa o oficial que os arquivos de conhecimento dessas 

matrículas não se encontram na Serventia, e que os formulários das 

matrículas não condizem com o padrão utilizado naquela Serventia. 4. Com 

a inicial vieram os documentos (fls. 04/21). 5. Foram juntados diversos 

documentos (fls. 29/161, fls. 164/177, fls. 182/198). 6. Os proprietários 

atuais e primitivos das matrículas ora em análise foram intimados a se 

manifestarem às fls. 200/203, mas, deixaram transcorrer o prazo em "in 

albis", conforme fl. 204. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 

207/208) pela decretação do bloqueio das matrículas nº 48.975, 48.976, 

48.977 e 48.978, nos moldes do artigo 214§3º da Lei 6.015/73, restando 

aos interessados que busquem, pela via judicial adequada, a 

comprovação da propriedade do imóvel questionado. 8. Por fim, vieram os 

autos conclusos para decisão. É O REATÓRIO. DECIDO. 9. As matrículas 

nº 48.976, com área de 200ha (fl. 12), nº 48.977, com área de 250,8400ha 

(fl. 11/v), e nº 48.978 com área de 200ha (fl.13), foram todas transferidas 

para a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, conforme ficou averbado 

nos AV-02, AV-03 e Av-03, respectivamente. Devido à transferência das 

matrículas para Comarca diversa, esse Juiz Diretor não detém mais 

competência correicional sobre tais matrículas. 10. Com relação aos 

imóveis supostamente protegidos pelas matrículas nº 48.978, com área de 

299ha e 8.363m² (fl. 07/v), nº 48.977, com área de 310ha e 7.094m² (fl. 

08/v), nº 48.976, com área de 308ha e 8.755m² (fl. 09/v), e nº 48.975, com 

área de 303ha e 6.780m² (fl. 10/v), verifica-se, que apesar de terem 

recebido averbações para constar que atualmente pertencem ao Município 

e Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, não chegaram a ser transferidos 

para a referida Coarca, portanto, cabe a este Juízo a análise de sua 

regularidade. 11. Passo então à análise das demais matrículas. 

12. Matrícula nº 48.978 (fl. 7/v). 13. A matrícula nº 48.978, com área de 

299ha e 8.363m², foi aberta em 29 de dezembro de 2003, e segundo 

consta, refere-se à uma área de terras situada neste Munícipio e Comarca 

de Barra do Garças, denominada "Fazenda Santos I", de propriedade 

primitiva de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA. Consta ser originária da Transcrição 

nº 5.244. 14. Em seu R-01 (protocolo 108.529), consta a venda do imóvel 

por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1º Serviço 

Notarial e Registral de Bom Jardim de Goiás/GO, no livro nº 106, fls. 043v, 

datada de 23 de março de 2003, tendo como adquirente JOELMA PEREIRA 

SANTOS. 15. Contudo, no Livro de Protocolos da Serventia, o protocolo de 

ordem nº 108.529, consta como apresentante do título pessoa diversa das 

constantes no R-01 (fl.17), bem como possui anotação referente ao 

registro R-04 da matrícula nº 32.207. 16. Constata-se ainda, que a 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1º Serviço Notarial e 

Registral de Bom Jardim de Goiás/GO, no livro nº 106, fls. 043v, refere-se 

à negócio jurídico e pessoas envolvidas distintas, conforme informações 

de fls. 171/177, e cópia de fls. 187/188. 17. Portanto, a referida matrícula 

está formalmente irregular. 18. Matrícula nº 48.977 (fl. 8/v). 19. A matrícula 

nº 48.977, com área de 310ha e 7.094m², foi aberta em 29 de dezembro 

de 2003, e segundo consta, refere-se à uma área de terras situada neste 

Munícipio e Comarca de Barra do Garças, denominada "Fazenda Peres I", 

de propriedade primitiva de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA. Consta ser originária 

da Transcrição nº 5.244.

20. Em seu R-01 (protocolo 108.528), consta a venda do imóvel por meio 

de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1º Serviço Notarial e 

Registral de Bom Jardim de Goiás/GO, no livro nº 106, fls. 044v, datada de 

23 de março de 2003, tendo como adquirente ADEMAR PERES 

SILVA. 21. Contudo, a referida Escritura retrata negócio jurídico e partes 

envolvidas distintas do que está registrado na matrícula, conforme 

informações de fls. 171/177, e cópia de fls. 183/184. 22. Ademais, no 

Livro de Protocolos da Serventia, número de ordem 108.528, não possui 

qualquer prenotação, estando totalmente em branco, conforme pode-se 

comprovar à fl. 16 dos autos.

 23. Matrícula nº 48.976 (fl.09/v) . 24. A matrícula nº 48.976, com área de 

308ha e 8.755m², segundo consta, foi aberta em 29 de dezembro de 2003, 

e refere-se à uma área de terras situada neste Munícipio e Comarca de 

Barra do Garças, denominada "Fazenda Neli", de propriedade primitiva de 

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA. Consta ser originária da Transcrição nº 5.244. 

25. Em seu R-01 (protocolo 108.527), consta a venda do imóvel por meio 

de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1º Serviço Notarial e 

Registral de Bom Jardim de Goiás/GO, no livro nº 106, fls. 042v, datada de 

23 de março de 2003, tendo como adquirente MARIA NELI NUNES 

MOREIRA. 26. Contudo, a referida Escritura retrata negócio jurídico e 

partes envolvidas distintos do que está registrado na matrícula, conforme 

informações de fls. 171/177, e cópia de fls. 185/186. 27. Ademais, também 

no Livro de Protocolos da Serventia, número de ordem 108.527, não 

possui qualquer prenotação, estando totalmente em branco, conforme 

pode-se comprovar à fl. 16 dos autos. 28. Matrícula nº 48.975 (fl.10/v). 

29. A matrícula nº 48.975, com área de 303ha e 6.780m², segundo consta, 

foi aberta em 29 de dezembro de 2003, e refere-se à uma área de terras 

situada neste Munícipio e Comarca de Barra do Garças, denominada 

"Fazenda Ribeiro", de propriedade primitiva de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA. 

Consta ser originária da Transcrição nº 5.244. 30. Consta em seu R-01 

(protocolo 108.526), a venda do imóvel por meio de Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada no 1º Serviço Notarial e Registral de Bom Jardim 

de Goiás/GO, no livro nº 106, fls. 041v, datada de 23 de março de 2003, 

tendo como adquirente CARLOS ROCHA RIBEIRO. 31. Contudo, a referida 

Escritura retrata negócio jurídico e partes envolvidas distintas do que está 

registrado na matrícula, conforme informações de fls. 171/177, e cópia de 

fls. 185/186. 32. Ademais, no Livro de Protocolos da Serventia, número de 

ordem 108.526, não possui qualquer prenotação, estando totalmente em 

branco, conforme pode-se comprovar à fl. 16 dos autos. 33. Transcrição 

5.244 (fls. 14/15). 34. Esta transcrição refere-se ao registro de um Título 

Definitivo de Propriedade expedido em 30 de novembro de 1960, pelo 

D.T.C do Estado de Mato Grosso, em favor de JOSÉ DE OLIVEIRA, com 

área de terras de 8.393ha e 6.204m², sem denominação. 35. Nesta 

transcrição não existe qualquer averbação que retrata a abertura das 

matrículas acima descritas, mas sim, compromissada conforme matrícula 

nº 17.160 – Livro 02 desta Comarca, e transferência de 8.000ha para a 

Comarca de Canarana/MT, registrada sob o nº 3.799.36. O Título Definitivo 

de Propriedade acima mencionad foi acostado aos autos às fls. 164/165, e 

comprova a licitude da transcrição nº 5.244. 37. Assim sendo, as 

matrículas nº 48.978, com área de 299ha e 8.363m² (fl. 07/v), nº 48.977, 

com área de 310ha e 7.094m² (fl. 08/v), nº 48.976, com área de 308ha e 

8.755m² (fl. 09/v), e nº 48.975, com área de 303ha e 6.780m² (fl. 10/v), 

podem ser consideradas irregulares, em vista da impossibilidade de seus 

registros, pois, não se constata qualquer relação destas com a suposta 

transcrição mãe (nº 5.244), com os títulos descritos em seus registros, e 

ainda em relação aos protocolos informados.

 38. Tais irregularidades afrontam o Princípios da Continuidade dos 

Registros Públicos. De modo que todo registro efetuado há de ter um 

correspondente que o precedeu. No caso em tela, constata-se que não 

houve essa correspondência entres as matrículas nº 48.978, com área de 

299ha e 8.363m² (fl. 07/v), nº 48.977, com área de 310ha e 7.094m² (fl. 

08/v), nº 48.976, com área de 308ha e 8.755m² (fl. 09/v), e nº 48.975, com 

área de 303ha e 6.780m² (fl. 10/v), e o seu suposto registro anterior, a 

transcrição nº 5.244. 39. Ademais, cumpre ressaltar que na Serventia de 

imóveis não existe qualquer arquivo de conhecimento referentes à essas 

matrículas, que suas fichas/formulários não condizem com o padrão 

utilizado pela Serventia, que as assinaturas que as compõem aparentam 

ser diferentes das demais assinaturas firmadas em matrículas análogas, 

irregularidades que indicam e reforçam ainda mais a suspeita de 

existência de fraude ao Registro Público. 40. A matrícula tem a finalidade 

de atestar o direito de propriedade, como cita o doutrinador Antonino 

Moura Borges (2009, p. 211), em sua obra Registro de Imóveis comentado: 

"a matrícula traz em si o efeito de cristalizar o domínio da propriedade em 

nome de quem conste no registro como dono. 41. Outrossim, o registro de 

imóveis se baseia nos princípios atinentes ao direito registral, objetivando 

conferir ao cidadão absoluta segurança dos atos registrários. Dentre eles, 

destaca-se o Princípio da Continuidade, que pressupõe a existência de 

uma sequência lógica entre os adquirentes e transmitentes do direito real. 

42. A irregularidades constatadas neste Pedido de Providências podem 

levar ao cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém não 

compete à direção do Foro fazê-lo. 43. Tanto é que, muito embora seja 

oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não 

corresponde a típico exercício da função judicial, posto que este Juízo 

atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados 

buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses. 44. Com 

efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na Direção do 

Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de nulidade, 

retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, o que 

compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso 

VI, do COJE. . No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim 
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disciplina: "Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 46. Tendo 

em vista essas considerações, conclui-se que compete ao Juízo Cível, e 

não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos notariais e 

registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir eventuais 

terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela declaração de 

nulidade do título e/ou registro anterior.47. Anoto que, ainda que o 

procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que 

"as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o reconhecimento 

judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.48. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis: 

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 49. Tanto é 

assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a nulidade 

somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê 

que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel. 50. Não obstante ao 

exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do registro público pelo 

Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a 

fim de garantir a preservação do interesse público, dos direitos de 

terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 51. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73). 52. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE 

MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - 

RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no 

poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de 

impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa 

vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 53. Contudo, cabe à Diretoria 

do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio das matrículas, 

até que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, 

objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros 

de boa-fé.

 54. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 55. Posto isto, no uso do poder 

geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Segurança Jurídica e da 

Continuidade dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO das 

Matrícula nº 48.978, com área de 299ha e 8.363m² (fl. 07/v), nº 48.977, 

com área de 310ha e 7.094m² (fl. 08/v), nº 48.976, com área de 308ha e 

8.755m² (fl. 09/v), e nº 48.975, com área de 303ha e 6.780m² (fl. 10/v), 

todas do Livro 02 do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, a fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé. 56. EXPEÇA-SE 

MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

para proceder à averbação de bloqueio das matrículas acima 

relacionadas. 57. OFICIE-SE ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, encaminhando-se cópia das fls. 04/21, 166/167, 

171/177, 182, 189, 191/193, bem como desta decisão, para conhecimento 

e providências que entender cabível. 58. INTIMEM-SE, e PUBLIQUE-SE no 

DJE esta decisão, para que chegue ao conhecimento de todos os 

proprietários atuais e primitivos das matrículas que ora se determina o 

bloqueio, bem como possíveis interessados, e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância. 59. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. 60. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE."

 PROCESSO Nº: 4378-48.2016.811.0004 (CÓD. 222542)

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

BARRA DO GARÇAS

  INTIMAÇÃO de Francisco Castilho Filho acerca de todo teor da 

decisão transcrita: "1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta comarca de Barra do Garças, de que 

há duplicidade das Matrículas nº 4.427 e 11.718 do CRI desta Comarca de 

Barra do Garças, visto que ambas protegem o mesmo imóvel. 2. Matrícula 

nº. 4.427 (fls. 07/08). A Matrícula nº 4.427, com área de 2941 hectares, 

refere-se a um lote de terras, situado neste Município de Barra do Garças, 

no lugar denominado "RECREIO", tendo como proprietário definitivo O 

ESTADO DE MATO GROSSO. 3. Foi aberta em 30 de maio de 1977, 

conforme Certidão nº 19/77 (fl. 24), expedida pela Secretaria da 

Agricultura de Cuiabá, em data de 24 de maio de 1.977, em favor de 

FRANCISCO CASTILHO FILHO, porém existe o Título de Propriedade(fls. 

51). 4. A escritura registrada no R2 – confere(fls.74/77). 5. A matrícula nº 

4.427 deu origem às matrículas nº 10.170 e 10.395, as quais originam as 

seguintes matrículas: a) A matrícula nº 10.170 deu origem à matrícula nº 

22.075 desta comarca e a matrícula nº 134 da comarca de Novo São 

Joaquim; b) A matrícula nº 10.395 deu origem as matrículas nº 19.259, 

19.260, 19.261, 19.333 e 19.334 desta comarca. 6. Cadeia dominial da 

primeira matrícula originada, a partir da matrícula nº 4.427. 7. Matrícula nº 

10.170 (fls. 09/10) . A Matrícula nº 10.170, com área de 980 hectares, 

refere-se a uma área situada no lugar denominado "RECREIO", cuja área é 

desmembrada de uma porção maior de 2.491 hectares, originária da 

matrícula nº 4.427, tendo como proprietários primitivos RAIMUNDO 

NONATO MOREIRA e sua mulher dona IOLANDA DE SOUZA MOREIRA. 

8. Foi aberta em 29 de agosto de 1979, por força de Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada nas notas do Cartório do 1° Ofício da Comarca 

de Aragarças do Estado de Goiás, às fls. 163 do livro nº 27, datada de 28 

de agosto 1979. . Matrícula nº 22.075 (fls. 11). A Matrícula nº 22.075, com 

área de 615 hectares, refere-se a uma área de terras pastais e lavradias, 

situado no Município de Barra do Garças-MT, desmembrada de uma área 

maior denominado "RECREIO", originária da matrícula nº 10.170, tendo 

como proprietário primitivo ANTONIO FERNANDO MANCINI. 10. Foi aberta 

em 07 de dezembro de 1983, por força de Escritura Pública de Compra e 

Venda lavrada nas notas do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 

desta cidade, no livro 200 as fls. 126/128, datada de 07 de dezembro de 

1.983. 11. Matrícula nº 134 (fl. 10) . A Matrícula nº 134(Novo São 

Joaquim-MT), com área de 365 hectares, refere-se a uma área de terras 

pastais e lavradias, originária da matrícula nº 10.170, tendo como 

proprietários primitivos RAIMUNDO NONATO MOREIRA e sua mulher dona 

IOLANDA DE SOUZA MOREIRA. 12 Foi aberta em 09/01/2008, conforme 

ofício nº 008/2008 expedido pelo 1º Ofício Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos da comarca de Novo São Joaquim-MT, de acordo com a 

averbação AV.04.10.170, Protocolo: 120.625, fls. 145, Livro 1-G, que a 

área remanescente, foi transferida para a referida comarca. 13. Cadeia 

dominial da segunda matrícula originada, a partir da matrícula nº 4.427. 

14. Matrícula nº 10. 395 (fls. 12/13) . A Matrícula nº 10.395, com área de 

980 hectares, refere-se a um lote de terras pastais e lavradias, situado no 

Município e comarca de Barra do Garças-MT, no lugar denominado 

"RECREIO", originária da matrícula nº 4.427, tendo como proprietários 

primitivos RAIMUNDO NONATO MOREIRA e sua mulher YOLANDA DE 

SOUZA MOREIRA. 15. Foi aberta em 25 de setembro de 1979, por força de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas do Cartório do 1º 

Ofício de ARAGARÇAS-GO, às fls. 165/166, no livro nº 27, datada de 28 

de agosto de 1979. 16. Matrícula nº 19.259 (fls. 18/19). A Matrícula nº 

19.259, com área de 250 hectares, refere-se a uma gleba de terras 

pastais e lavradias, situadas neste Município e comarca de Barra do 

Garças-MT, no lugar denominado "FAZENDA SANTA ERZILA", originária 

da matrícula nº 10.395, tendo como proprietários primitivos RAIMUNDO 

NONATO MOREIRA e sua mulher IOLANDA DE SOUZA MOREIRA. 17. Foi 

aberta em 23 de setembro de 1982, por força de Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada nas Notas no Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças-MT, às fls. 115/117, no livro nº 182, datada de 09 de setembro de 

1982. 18. Matrícula nº 19.260 (fls. 14/15). A Matrícula nº 19.260, com área 

de 200 hectares, refere-se a uma gleba de terras pastais e lavradias, 

situadas neste Município e comarca de Barra do Garças-MT, no lugar 

denominado "FAZENDA ESPERANÇA", originária da matrícula nº 10.395, 

tendo como proprietários primitivos RAIMUNDO NONATO MOREIRA e sua 

mulher IOLANDA DE SOUZA MOREIRA. 19. Foi aberta em 23 de setembro 

de 1982, por força de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas 

Notas do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT, às fls. 109/111, no 

livro nº 182, datada de 09 de setembro de 1982. 20. Matrícula nº 19.261 

(fls. 16/17). A Matrícula nº 19.261, com área de 200 hectares, refere-se a 

uma gleba de terras pastais e lavradias, situadas neste Município e 
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comarca de Barra do Garças-MT, no lugar denominado "FAZENDA SANTA 

GERTRUDE", originária da matrícula nº 10.395, tendo como proprietários 

primitivos RAIMUNDO NONATO MOREIRA e sua mulher IOLANDA DE 

SOUZA MOREIRA. 21. Foi aberta em 23 de setembro de 1982, por força de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas no Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças-MT, às fls. 112/114, no livro nº 182, datada de 

09 de setembro de 1982. 22. Matrícula nº 19.333 (fls. 20/21). A Matrícula 

nº 19.333, com área de 200 hectares, refere-se a um lote de terreno rural, 

situado neste Município e comarca de Barra do Garças-MT, no lugar 

denominado "FAZENDA BOA VISTA", originária da matrícula nº 10.395, 

tendo como proprietários primitivos RAIMUNDO NONATO MOREIRA e sua 

mulher IOLANDA DE SOUZA MOREIRA. 23. Foi aberta em 27 de setembro 

de 1982, por força de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas 

Notas no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT, às fls. 26/28, no 

livro nº 183, datada de 24 de setembro de 1982. 24. Matrícula nº 19.334 

(fls. 22/23).A Matrícula nº 19.334, com área de 200 hectares, refere-se a 

um lote de terreno rural, situado neste Município e comarca de Barra do 

Garças-MT, no lugar denominado "FAZENDA SANTA SEBASTIÃO", 

originária da matrícula nº 10.395, tendo como proprietários primitivos 

RAIMUNDO NONATO MOREIRA e sua mulher IOLANDA DE SOUZA 

MOREIRA. 25. Foi aberta em 27 de setembro de 1982, por força de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas no Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças-M, às fls. 29/31, no livro nº 183, datada de 24 

de setembro de 1982.26. Matícula nº. 11.718 (fl. 06/v). A Matrícula nº. 

11.718, com área de 2941 hectares, refere-se a um lote de terras, situado 

neste Município e comarca de Barra do Garças, no lugar denominado 

‘’RECREIO’’, tendo como proprietário primitivo O ESTADO DE MATO 

GROSSO. 27. Foi aberta em 18 de março de 1980, conforme consta da 

transcrição nº 11.468 do livro 3-R, de acordo com o título definitivo de 

propriedade, expedido pelo Departamento de terras e Colonização deste 

Estado, datada de 22 de junho de 1964, em favor de FRANCISCO 

CASTILHO FILHO. 28. As escrituras registradas nas matrículas nº 4.427 e 

11.718 conferem com os protocolos 7.362 e 12.369 (fls. 25/26), e 20.053 

(fl. 27), respectivamente. 29. Terminada esta análise, pode-se concluir que 

as cadeias dominiais das Matrículas nº 4.427 e 11.718 encontram-se, 

aparentemente, regulares, porém apenas a matrícula n.º 4.427 deve ser 

mantida por sido aberta primeiro. 30. Apesar de todas essas 

constatações, deve-se levar em conta que toda esta celeuma se deu em 

razão da existência de duplicidade das matrículas em análise, fato 

constatado pelo Sr. Registrador do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta 

Comarca. 31. Constatou-se também irregularidades referentes às 

matrículas nº 4.427 e 11.718, as quais estão em duplicidade, pois ambas 

protegem o mesmo imóvel rural, e têm em comum o mesmo proprietário 

primitivo. 32. Dessa forma, denota-se a existência de duplicidade das 

matrículas em análise, fato constatado pelo Sr. Registrador do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis desta Comarca, o torna imprescindível que este Juízo 

Corregedor adote providências acautelatórias a fim de resguardar o direito 

de terceiros. 33. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/40. 

34. Após serem, foram juntados diversos documentos: fls. 48/49, 51/52, 

65/66, 68/69 referentes ao arquivo de conhecimento das matrículas. 

35. Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público às fls. 

53/54, pugnou pelo bloqueio da Matrícula nº 11.718, nos moldes do art. 

214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, restando aos interessados que busquem 

pela via judicial adequada, a comprovação de eventual direito. 36. Os 

proprietários atuais e primitivos foram intimados a se manifestarem, 

conforme fls. 56/59. 37. À fl. 60 foi certificado que decorreu o prazo do 

edital de fls. 56/59 sem que houvesse manifestação. 38. Por fim, vieram os 

autos conclusos para decisão. 39. É O RELATÓRIO. DECIDO. 40. Tais 

irregularidades constatadas causam prejuízos a uma quantidade de 

cidadãos brasileiros, bem como afronta o princípio da segurança jurídica, 

sendo necessária a adoção de providências por partes deste Juízo, a fim 

de garantir a preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e 

o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 41. Assim, é certo que a 

duplicidade existente em relação as Matrícula nº 4.427 e n° 11.718 

inauguraram a presente averiguação que pode eventualmente culminar em 

retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a 

sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente 

para esse fim. 42. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão 

judiciário, a decisão nestes autos proferida não corresponde a típico 

exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como mero 

Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via 

contenciosa para proteção de seus interesses. 43. Com efeito, conforme 

antes mencionado, sabe-se que o Juiz na Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração 

ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 44. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "45. Tendo em vista essas 

considerações, conclui-se que compete ao Juízo Cível, e não ao Juízo 

Diretor do Foro, o cancelamento dos atos notariais e registrais, mesmo 

porque eventual cancelamento poderia atingir eventuais terceiros 

interessados, os quais seriam prejudicados pela declaração de nulidade 

do título e/ou registro anterior. 46. Anoto que, ainda que o procedimento 

previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que "as nulidades 

de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam¬-no, 

independentemente de ação direta", o reconhecimento judicial delas pelo 

Juízo Cível competente não pode ser dispensado. 47. Acerca do tema, 

assim se manifesta a Doutrina, in verbis: "Assim, observamos que não 

existe na nossa sistemática atual a possibilidade de cancelamento de 

direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja ele dentro da 

esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz Corregedor 

Permanente (órgão do judiciário que exerce a função fiscalizatória sobre 

as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se dá visto que tal 

cancelamento violaria os princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – Parte Geral, São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 48. Tanto é assim que o § 1º do próprio 

artigo citado determina que a nulidade somente, será decretada depois de 

ouidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será decretada se atingir 

terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do 

imóvel. 49. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio 

administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por 

aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a preservação do 

interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos 

negócios jurídicos. 50. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva 

dos interessados, desde que, presente nulidade de pleno direito, seja 

vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis 

(art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 51. Nesse sentido, veja-se a ementa a 

seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE 

MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - 

RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no 

poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de 

impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa 

vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 52. Contudo, cabe à Diretoria 

do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio das matrículas, 

até que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, 

objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros 

de boa-fé. 53. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos 

autos, uma duplicidade de matrículas, ou seja, matrículas se referindo ao 

mesmo imóvel. 54. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel 

deve ser aberta uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas 

pode se referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a 

orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da 

Matrícula. 55. No caso em análise, a Matrícula nº 4.427 com área de 2.941 

hectares possui origem regular, e foi aberta em dat de 30 de maio de 1977, 

portanto, quase 3 (três) anos antes da abertura da Matrícula nº. 11.718, 

que ocorreu em 18 de março de 1980, fato que torna esta nula de pleno 

direito, em atendimento aos princípios da Prioridade e da Unitariedade. 

56. Existindo, como no presente caso, duas ou mais matrículas para o 

mesmo imóvel, uma delas será necessariamente nula, sendo que, em 

regra, deve prevalecer a matrícula mais antiga, por força do Princípio da 

Prioridade. 57. DISPOSITIVO. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do 

COJE e artigo 292 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta 

Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, suprimento e 

restauração de Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 

58. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Legalidade, Unitariedade Matricial, Continuidade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da 

matrícula nº 11.718, com área de 2.941 hectares, o que faço a fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o 
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senhor Registrador que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo 

mediante autorização pelo Juízo Cível competente. 59. Expeça-se 

mandado de Notificação ao Cartório do 1º Ofício desta cidade para o 

devido cumprimento da presente decisão. 60. Publique-se a presente 

decisão no DJE. 61. Intime-se. Cumpra-se. 62. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Barra do Garças, 29 de maio de 2018. DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO. JUIZ DE DIREITO"

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279678 Nr: 7031-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, uma vez 

preenchidos os elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que a ENERGISA MATO GROSSO restabeleça o fornecimento 

de energia elétrica na Unidade de Acolhimento (Casa Crisálida), NO 

PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais).8.Sem prejuízo, DETERMINO que o MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS justifique a falta de pagamento dos valores devidos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.9.DETERMINO sejam extraídas copias dos 

autos e remetidas ao Ministério Público para apuração de eventual prática 

de improbidade administrativa por parte do chefe do executivo 

municipal.10. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complementando a sua argumentação, 

procedendo à juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de 

tutela final, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, 

CPC).11.INTIME-SE a parte requerida acerca desta decisão e CITE-SE 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

CPC/2015.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência, servindo 

cópia desta decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221612 Nr: 3830-23.2016.811.0004

 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: VCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre os feitos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162510 Nr: 3733-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Fernando Mendes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258257 Nr: 11669-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nickolas Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 6044-65.2008.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Raimunda Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 17508-71.2017.811.0004

 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: Admilson Uruguay de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzy Pereira Domingues Correa

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

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238007 Nr: 14811-14.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margen S/A, Geraldo Antonio Prearo, Mauro 

Suaiden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 46299 Nr: 79-14.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Navarro Almenara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250560 Nr: 6627-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ROGERIO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 107.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214411 Nr: 12126-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HASS, WAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre as 

petições de fls. 163/167 e 168/170).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74437 Nr: 7476-56.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do Garças, 

Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. dos Santos Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sthephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191433 Nr: 11338-88.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JEUS LAURINDO - 

OAB:18.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do autor, na pessoa de seu representante legal, para atualizar o 

débito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170512 Nr: 2914-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti, Fernando Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti - 

OAB:OAB/SP nº. 129., Caroline Marcon da Silva Mestriner - 

OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio Sanches Mestriner - OAB:190 931 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 166, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos. 1.FIXO o prazo de 05 (cinco) dias para a 

parte exequente instruir o pedido de fls.159/163 com documentos que 

corroborem as suas alegações. 2.Com a juntada, INTIME-SE a parte 

contrária para se manifestar também em 05 (cinco) dias. 3.Após, 

conclusos.".

Assim, resta revogada a certidão de fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200952 Nr: 4358-91.2015.811.0004

 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: Valmor Dias Degiacometi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Saito - OAB:13392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e considerando o oficio de fls. 180, o qual informa 

que houve designaçaõ de audiência para inquirição da testemunha no dia 

06/07/2018 na Comarca de Canarana, impulsiono os autos para que as 

partes fiquem cientes acerca da audiência designada, bem como para que 

a parte auora providencie o recolhimento da guia de diligência de oficial de 

justiça para a intimação da testemunha, no prazo de 05 dias, devendo 

juntar a guia paga nos autos da carta precatória distribuida na Segunda 

Vara Civel sob o número 65665.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164927 Nr: 6841-02.2012.811.0004

 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: Cícero Gomes Santiago

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para depositar os honorários periciais no valor 

de R$ 1000,00( um mil reais), no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258965 Nr: 12129-52.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMEIDA 

EDELBLUTH - OAB:23.177

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que o advogado do requerido não esava cadastrado nos 

presentes, autos, procedo o cadastro do mesmo, bem como procedo sua 

intimação, via DJE, acerca da sentença proferida nos autos : " SENTENÇA

1. Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por SARA RAMOS ALVES, 

em face de BRAZ ALVES DE SOUZA.

2. À fl. 26, a exequente informa o pagamento da obrigação e pugna pela 

extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme se verifica dos documentos de fl. 26, o débito cobrado fora 

totalmente quitado pelo Executado.

5. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

6. SEM CUSTAS, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

7. Cientifique-se o Ministério Público.

8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242365 Nr: 985-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anita de Souza Barros, Espólio de 

Antonio Barros, Uilson Passondas Souza Barros, Eliane Maria de souza 

Barros, Vilmar de Sousa Barros, Umberto Souza de Barros, Fábio de 

Souza Barros, Eduardo de Souza Barros, Elizeth de Sousa Barros, Rejane 

de Souza Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que o requerido Umberto Souza de Barros não fora citado 

pessoalmente, conforme AR de fls. 93v, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimaçaõ da parte autora para que nos termos do Art. 1.210 da 

CNGC retire a carta precatória para cumprimento de citação na Comarca 

de Cuiabá - MT, ou que proceda a juntada das guias pagas, no prazo de 

10 dias, para posterior envio de Malote Digital da mesma.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104405 Nr: 9407-89.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdM, TTdM, KCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Dorcas Cardoso de Moraes Gonçalves - 

OAB:GO 11.221, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, João 

Bento Júnior - OAB:MT 10.863, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre documentos de consulta on-line de folhas 99/100, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271112 Nr: 1691-30.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Rosa de Araujo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Guimarães Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a IMPUGNAÇÃO DOs EMBARGOS de folhas 36/44, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203753 Nr: 5927-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres - OAB:

 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.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189119 Nr: 9587-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus, Antônio Marcos Pinto dos 

Santos, Atinay Bispo da Silva, Alaor Gonzaga dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerne Móveis Ltda, Claudio Cavalcante, Edilson 

Aguiar da Silva, Celso Martins Spohr, João Batista de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 9587-66.2014.811.0004, 

Protocolo 189119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165167 Nr: 7135-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Maria de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Joaquim de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 7135-54.2012.811.0004, 

Protocolo 165167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165931 Nr: 8183-48.2012.811.0004

 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: Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton Gonçalves da 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260, Nivaldo 

Pereira da Silva - OAB:MT 17.795-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 8183-48.2012.811.0004, 

Protocolo 165931, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 945-90.2003.811.0004, 

Protocolo 31569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63381 Nr: 6451-42.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belmiro Simões, Riama Tratores & 

Máquinas Agrícolas Ltda, Hugo Rodrigues Filho, Luciano Farina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur de Castro Meirelles 

França - OAB:21.670-GO, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Joice 

Elizabethda Mota Barroso - OAB:20.986 OAB/GO, MÔSAR ANTONIO 

DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 6451-42.2006.811.0004, Protocolo 

63381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1347-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE PECAS E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de purgação de mora e apresentação de 

contestação pela parte requerida, nos termos da certidão de folhas 85/87.

 Diante do exposto impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora via DJE para manifestação no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247119 Nr: 4313-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Cândido Ferreira, José Bráz Cândido Ferreira, 

Daguberto Pereira de Brito, VALDEILCA CANDIDA FERREIRA BRITO, 

Valdemira Ferreira Assunção, Francisco Pereira Borges Ferreira, Maria 

Catarina Azambuja Contreira Alves, João Bosco Assunção, Valdenice 

Cândida Ferreira, Edevaldo Ferreira de Sousa, Waldivino Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcelino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação/cumprimento sobre o requerimento da Fazenda Estadual de 

folhas 118, no prazo de 15 ( quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89733 Nr: 3608-02.2009.811.0004

 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: MVdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 72, no prazo de 30 ( trinta) dias, nos 

termos da decisão de folhas 71.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100070 Nr: 5073-12.2010.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alankardeque Lourenço Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio José Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 13.327

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO NUNES DE 

SOUZA FILHO, para devolução dos autos nº 5073-12.2010.811.0004, 

Protocolo 100070, 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.: 91879 Nr: 5694-43.2009.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Barreta Júnior, Adriana Alcantara Barreta 

Bortolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de folhas 102/103 foram 

apresentados tempestivamente, e nesta ocasião IMPULSIONO os 

presentes para intimação da parte autora via DJE para manifestação sobre 

os embargos no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159981 Nr: 375-89.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre petição e documentos de folhas 338/346, no prazo de 

15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160385 Nr: 979-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 60, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268597 Nr: 17-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls.69, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 7962-70.2009.811.0004

 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): Abdalla e Pires Ltda, Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 158, no prazo de 15 ( quinze) dias, 

nos termos da decisão de folhas 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226833 Nr: 7708-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Piedade Barbosa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as certidões de fls. 51 e 52, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175170 Nr: 8772-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Omar Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3056

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição de folhas 458/463, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171655 Nr: 4414-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleyton Nery Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 89/90, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47418 Nr: 3006-50.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEY ALVES VIEIRA, Adão Rodrigues Balbino, 

KAREN IDAYANNE RODRIGUES VIEIRA, EVA MARIA RODRIGUES 

BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DELSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Edilvan da Silva Maia - OAB:GO 14.564, Eudemar 

Quintino de Oliveira - OAB:1388/MT, MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A, Maira Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444, 

Marcel Carlos Lopes Félix - OAB:7511/MT, Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

promover o andamento do feito, no prazo de 15 ( quinze) dias, nos termos 

da decisão de folhas 441 e certidão de folhas 443, requerendo o que de 

direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184878 Nr: 6192-66.2014.811.0004

 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: Benedita Pojo Ferreira Quaresma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Miranda, Eni Ferreira 

Miranda, Evandro Ferreira Miranda, Edvaldo Ferreira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE OSVALDO MIRANDA, Cpf: 

22809511268, Rg: 466203, brasileiro(a), falecido em 19/06/2012. 

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: Cuida-se de ação de reconhecimento de União Estável 

post mortem movida por Benedita Pojo Ferreira Quaresma em face do 

Espólio de Osvaldo Miranda e Outros.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL, movida por BENEDITA POJO FERREIRA QUARESMA em 

desfavor de ESPÓLIO DE OSVALDO MIRANDA. Ordenada a emenda à 

inicial, visando a identificação dos integrantes do Espólio do de cujus, cuja 

providência foi cumprida, de acordo com a certidão de folhas 27 e petição 

de folhas 33/34.Dessa forma, recebo a emenda de folhas 33/34, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos. Assim, determino seja, imediatamente 

o feito remetido ao Cartório Distribuidor local para que proceda ao 

cadastro das partes mencionadas às folhas 33, como integrantes do 

Espolio do de cujus, visando a regularização do polo passivo da 

ação.Após a citada providência, citem-se os integrantes do ESPÓLIO, para 

que, querendo, respondam a ação pelo prazo legal, sob pena de 

incorrerem em revelia. (artigo 285, 297 e 319 do CPC). Após, o 

cumprimento do ato acima, com ou sem resposta, ouça-se o Ministério 

Público Estadual.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 11 de junho de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219552 Nr: 2535-48.2016.811.0004

 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: Odila Bihain de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Ernande de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Jack Marcio Maria Zimmermann - 

OAB:Oab/MT: 19207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2535-48.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 219552

Vistos.

Trata-se de ABERTURA DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO E 

NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE proposta por ODILA BIHAIN DE SOUZA 

em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ERNANDE DE SOUZA.

 INTIME-SE a inventariante para que, no prazo legal, apresente 

comprovante de recolhimento ou de isenção do tributo devido, qual seja, 

do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), bem como 

certidões negativas de débito de IPVA e outras pendências tributárias, sob 

pena de extinção do processo.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165191 Nr: 7172-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda, Cícero Morbeck da Silva Junior, Ursulina Guirra Morbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7172-81.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 165191

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA – SICREDI 

ARAGUAIA em face de AGROLESTE COML. AGROP. DO LESTE LTDA E 

OUTROS.

 À fls. 74, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 
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ação, em razão do bloqueio realizado e das amortizações feitas terem 

liquidado a obrigação, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada no bloqueio de 

valores realizado nos autos e nas amortizações vislumbradas, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Custas quitadas pela exequente, conforme comprovante juntado à fls. 13.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160018 Nr: 420-93.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pizzaria de Sampa Restaurante Ltda - ME, 

Rafael Garcia Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 420-93.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 160018

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

CONTRA DEVEDORES SOLVENTES movida por BANCO BRADESCO S.A. 

em face de PIZZARIA DE SAMPA RESTAURANTE LTDA – M.E. E RAFAEL 

GARCIA ALONSO.

 À fls. 84/85, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, em razão da satisfação da obrigação ter se dado por composição 

amigável e extrajudicial entre as partes, conforme disposições acordadas 

e descritas na petição juntada, o que enseja a dispensa do procedimento 

judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada em acordo firmado 

entre as partes, cujos termos encontram-se em petição retro, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Custas quitadas pelo exequente, conforme comprovante juntado à fls. 16.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 76746 Nr: 372-76.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Cleri Aparecida Mendes de Oliveira Rezende - 

OAB:MT 14.719, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Lourival 

Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 PROCESSO 372-76.2008.811.0004 CÓD. 76746

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente visa o 

recebimento de honorários advocatícios em face do Município de Barra do 

Garças/MT.

Procedeu-se a indisponibilidade de valores em contas e aplicações via 

BACENJUD às fls. 458/ss, em virtude da impossibilidade do cumprimento 

da ordem de pagamento expedida, uma vez que os valores ultrapassam o 

limite de pequeno valor fixado em Lei Municipal nº 2.982/09, que, por sua 

vez, vai de encontro com o limite estabelecido pela Constituição Federal.

A executada deixou de impugnar a penhora, tendo a parte exequente, 

portanto, se manifestado pelo levantamento dos respectivos valores.

É o relatório.

Considerando que o processo de execução cumpriu o seu objetivo, julgo-o 

extinto em virtude do pagamento, com base no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado às fls. 458/ss, e os 

depositem na conta bancária informada às fls. 464.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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.: 173801 Nr: 7023-51.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernando Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 PROCESSO 7023-51.2013.811.0004 - CÓDIGO 173801

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de Ação com pedido de reparação por danos materiais, estéticos 

e morais causados, ajuizada por MANOEL FERNANDO PEREIRA, em face 

de GILBERTO DE SOUSA, em decorrência de acidente de trânsito causado 

por possível imprudência do condutor do veículo, ora requerido.

Consta na exordial que, no dia 31/07/2010, na Avenida Ministro João 

Alberto, em frente ao Auto Posto Medalha, o requerido, conduzindo o 

veículo Palio, placa JZO-9513, sem as devidas cautelas, realizou 

conversão à esquerda, sentindo ao Posto Medalha, acarretando a colisão 

com o veículo do requerente, que trafegava em sentido oposto. Da colisão, 

resultaram lesões ao requerente em sua integridade física, o que lhe gerou 

danos de ordem material, moral e estética.

Alega o requerente que o motorista requerido agiu com negligência e 

imprudência ao não se acautelar para a conversão à esquerda com a 

finalidade de adentrar ao Posto Medalha, faltando-lhe a atenção ordinária 

que poderia ter evitado o lamentável acidente de trânsito que vitimou o 

requerente e transformou tragicamente a sua vida.

O requerente alega que os danos não só destruiu parte da saúde física, 

como também sua fonte de renda, haja vista que até a data do sinistro 

trabalhava como vendedor e, após, viu-se obrigado a paralisar suas 

atividades por tempo indeterminado, ficando sem nenhum rendimento e 

vendo-se obrigado a se socorrer do auxílio de parentes.

Afirma que, em decorrência das lesões sofridas, ficou cerca de 90 

(noventa) dias internado, sendo submetido a 4 (quatro) procedimentos 

cirúrgicos, em que foram retirados tecidos de sua coxa direita e de sua 

panturrilha esquerda para realizar enxerto no seu pé direito, o qual sofreu 

amputação de todos os dedos. Por tais razões requer a condenação do 

requerido no pagamento de danos moras no valor de R$40.000,00 
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(quarenta mil reais); no pagamento de danos estéticos no valor 

R$30.000,00 (trinta mil reais); no pagamento de danos materiais no valor 

de R$10.169,58 (dez mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e oito 

centavos), acrescidos de juros e correção monetária, a contar da data do 

fato, e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Requer, 

ainda, o custeio pelo requerido de posterior cirurgia, tratamento 

fisioterapêutico e psicológico que possa o requerente vir a realizar.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 36/176.

O feito foi recebido pelo rito sumário (art. 275, II, “d” CPC/1973) e 

designada audiência preliminar de tentativa de conciliação, que restou 

infrutífera (fls. 212).

Citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 213/ss alegando, em 

síntese, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, e a improcedência 

dos pedidos contidos na peça inaugural. Juntou aos autos os documentos 

de fls. 238/260.

O Autor impugnou a contestação às fls. 261/ss.

Foi deferida a produção de provas e nomeado perito (fls. 287).

Realizada a perícia médica, o laudo foi acostado às fls. 304/ss.

Intimadas para se manifestarem acerca do laudo, as partes mantiveram-se 

inertes, conforme certificado às fls. 320 e 323.

É o relatório.

 De inicio, cumpre esclarecer que, no caso em análise, estão ausentes 

quaisquer irregularidades ou vícios, não havendo, portanto, a necessidade 

de providências preliminares ou questões processuais pendentes.

Ademais, a designação de audiência de instrução e julgamento se faz 

desnecessária, uma vez que o único ponto divergente em questão é a 

velocidade na qual o requerente trafegava no momento da colisão. Ponto 

este que se torna impossível a atividade probatória, haja vista que no local 

em que se deu o acidente inexiste qualquer marcador de velocidade de 

tráfego, e a prova produzida por depoimento pessoal é inconsistente, uma 

vez que a velocidade, a olho nu, é imprecisa, devendo as testemunhas 

presenciais, para tanto, utilizarem-se de cálculo de distância total 

percorrida pelo tempo total gasto para concluírem se estaria ou não o 

requerente trafegando em velocidade acima da permitida.

Consigna-se que não basta que as testemunhas relatem apenas se a 

motocicleta do requerente se deslocava rapidamente ou lentamente, uma 

vez que tal concepção se difere entre pessoas, bem como não é o 

bastante para se concluir o excesso de velocidade acima daquela 

permitida.

 Além do mais, salienta-se que o requerido apenas faz alegação de que o 

requerente trafegava com velocidade acima da permitida, porém não há 

nos autos quaisquer indícios que consubstanciem tal alegação, não os 

trazendo, nem mesmo, o requerido.

Feitas tais considerações, o processo está sazonado para o julgamento 

de seus pedidos, sendo proferida sentença com resolução de mérito, pois 

não há necessidade de produção de outras provas.

Pois bem. A Responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma 

jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente 

imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da 

natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil 

poderá ser contratual (art. 389 e 395) ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, que versa sobre a violação de um dever jurídico legal 

e extracontratual, a discussão acerca do dever de indenizar paira na 

eventual culpa pelo sinistro, que infelizmente causou lesões permanentes 

e irreparáveis no requerente.

Para isso, a fim de garantir a justiça desta decisão, cabe sopesar as 

provas acostadas aos autos e a legislação vigente, em especial, as 

normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro com os supracitados 

artigos do Código Civil.

Em Boletim de Acidente (fls. 90/91), datado em 31/07/2010, às 19h50min, 

consta que “segundo declarações do condutor do veiculo 1 (requerente) e 

da testemunha, ambos os veículos trafegavam na referida avenida em 

sentidos opostos, quando o condutor do veiculo 2 (requerido) ao fazer a 

conversão a esquerda sentido ao Posto Medalha veio a se envolver em 

acidente de transito com o veiculo 1 que seguia reto a frente (...) o 

acidente causou danos materiais nos veículos e ferimentos no condutor e 

passageira do veiculo 1”.

Igualmente, verifica-se no mesmo documento que no campo “violações” foi 

anotado pelo policial militar que o redigiu “falta de atenção dos veículos 2”, 

que se refere ao requerido (fls. 90).

Para tal conduta, o artigo 34 do CTB traz previsão de que condutor que 

queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou 

vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua 

velocidade.

Acerca do local da conversão, torna-se despicienda maiores divagações, 

uma vez que o croqui do acidente (fls. 91) é perfeitamente claro acerca do 

local do abalroamento e do lugar em que pararam os veículos.

 Concernente à alegação de que o requerente trafegava com velocidade 

incompatível com aquela permitida na via, com a finalidade de caracterizar 

a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, repete-se, esta é solteira de 

qualquer indício constante nos autos. Tal afirmação não está 

consubstanciada em elementos comprobatórios trazidos pelo requerido e 

nem mesmo em procedimentos realizados em sede de policia militar ou 

judiciária, no que tange a boletins ou declarações, o que afasta, deste 

modo, a culpa exclusiva ou concorrente do requerente.

 Ademais, sua atividade probatória se torna desnecessária, uma vez que 

não há meios para se comprovar a velocidade que circulava o veículo do 

requerente, haja vista a ausência de marcadores de velocidade na via, 

bem como a inconsistência da prova por meio de depoimentos 

testemunhais, como já dito ao inicio.

Destarte, a simples alegação feita de maneira genérica não é capaz de 

configurar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Há, diante disso, evidente responsabilidade por parte do requerido que, 

segundo a legislação vigente, não poderia empreender a manobra sem se 

certificar de que poderia executá-la. Entretanto, como o fez, de forma 

imprudentemente, o resultado não poderia ser diferente, ocasionando o 

acidente de trânsito que vitimou o requerente. Aqui se verifica o nexo 

causal da conduta do requerido com o dano sofrido pelo requerente.

Portanto, ante a imprudência praticada pelo requerido, tem-se configurada 

a responsabilidade de indenizar, haja vista que o acidente vitimou o 

requerente, ocasionando-lhe lesões graves e permanentes.

DO DANO MATERIAL

A parte requerente juntou aos autos documentos e comprovantes que são 

apitos a comprovarem os gastos suportados em razão da lesão sofrida, 

os quais podem ser observados às fls. 68/69 e 71/80, relacionados a 

despesas médicas, medicamentos e perda total do veículo.

 Deste modo, comprovado o prejuízo na esfera patrimonial do requerente, 

o pedido de indenização por danos materiais, em sua totalidade, deve ser 

julgado procedente.

DO DANO MORAL

 A reparação pelos danos morais sofridos deve ser arbitrada no sentido 

de compensar a angustia e desalento experimentados pelo lesionado, 

sem, contudo, causar-lhe enriquecimento indevido. Mostra-se 

indispensável, para tanto, analisar o fato concreto, notadamente quanto à 

extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

O dano moral, neste caso, não depende de prova, sendo in re ipsa 

(presumido). Além do que inexiste preceito legal que estabeleça critérios 

objetivos para a fixação do montante reparador, facultando o julgador em 

ponderar os recursos do ofensor e a situação socioeconômica do 

ofendido, de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada 

represente para o agente, e não exagerá-la, para que não se transforme 

em especulação e enriquecimento da vítima.

Sendo assim, considerando que ao requerente restaram deformidades 

definitivas (dano estético), sendo elas: amputação dos dedos do pé direito 

em sua totalidade; perda de substância nas pernas; e cicatrizes extensas, 

não havendo possibilidade de novos tratamentos ou procedimentos 

cirúrgicos para sua atenuação ou correção, o que lhe acarreta danos 

imediatos na esfera social e profissional, já que se depara com a 

dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, exclusão social, bem 

como interferências nas relações socioafetivas, deve ser o pedido de 

indenização por danos morais julgados parcialmente procedentes.

Isso porque deve se considerar os recursos do ofensor para compensar 

o dano causado, sob pena de ferir, sob a chancela deste juízo, seus 

direitos fundamentais de dignidade da pessoa humana, por isso, 

justifica-se a não procedência do pedido em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, consubstanciado nas fundamentações acima 

explanadas e na responsabilidade civil subjetiva do requerido, restando 

comprovado, portanto, a sua culpa pelo evento danoso, com amparo no 

artigo 927, do Código Civil, combinado com o artigo 186 do mesmo diploma 

legal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça 
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exordial, para condenar o requerido a indenizar:

I - os danos materiais sofridos pelo requerente na importância de 

R$10.169,58 (dez mil reais cento e sessenta e nove reais e cinquenta e 

oito centavos), acrescidos de juros e atualização monetária contados, 

cujo termo inicial é o evento danoso, em observância a Súmula 54 do STJ;

II – os danos morais sofridos pelo requerente, o que inclui o fato estético, 

na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e 

atualização monetária, cujo termo inicial é o arbitramento - a partir da 

sentença -, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC.

CONDENO a parte requerida em verbas sucumbenciais, o que inclui os 

honorários do perito, bem com em honorários advocatícios, que FIXO em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC.

 No entanto, tais verbas deverão ficar em condição suspensiva de 

exigibilidade, visto que a parte requerida trouxe aos autos comprovantes 

de hipossuficiência financeira (fls. 243), de modo que lhe concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268178 Nr: 18173-87.2017.811.0004

 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: Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato, 

Universo Intimo Indústgria e Comércio de Vestuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Banco Bradesco 

S/A da Comarca de Campo Grande, Eduardo Alves de Moura, Iramaia 

Agropecuária Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18173-87.2018– Código 268178

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que Gilberto Romanato, Eliana Moreira da 

Silva Romanato e Universo Ítimo Indústria e Comércio de Vestuário LTDA 

requerer a obrigação de fazer de rescisão, revisão ou nulidades de 

instrumentos particular de compromisso de venda e compra de bens 

imóveis e outras avenças, nulidade de escritura pública de dação em 

pagamento, nulidade de contratos de alienações fiduciárias de imóveis, e 

com consequente registros, sustações de leilões extrajudiciais, ou seus 

efeitos, realizados nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, combinado com 

pedido liminar de reintegração de posse, declaração de 

inconstitucionalidade do art. 26, da Lei 95.514/97 e indenização por danos 

materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, em face de Geraldo 

Martins do Carmo, Banco Bradesco S/A, Eduardo Alves de Moura e 

Iramaia Agropecuária EIRELI.

Requerem, em tutela de urgência:

Em relação ao réu Geraldo Martins do Carmo, a concessão da 

reintegração de posse da Fazenda Eldorado;

Em relação ao réu Banco Bradesco S/A, a decretação do reconhecimento 

da prescrição, decadência ou preclusão consumativa, de todos os 

contratos de alienação fiduciária e de todos os contratos bancários já 

executados extrajudicialmente, com a consequente sustação dos leilões 

extrajudiciais ou o cancelamento de seus efeitos que consolidaram a 

Fazenda Eldorado;

Em relação aos réus Geraldo e Eduardo Alves e Irmaia Agropecuária a 

antecipação parcial dos efeitos da tutela para que seja parte da Fazenda 

restituída à Irmaia Agropecuária;

Em relação a todos os réus, requer a inversão do ônus da prova;

Por fim, o cancelamento e baixas de todas as restrições de créditos 

constantes nos Cartórios de Protestos e entidades de proteção ao crédito.

É o sucinto relatório.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito, elementos suficientes que convirjam 

no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da 

demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a 

parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo 

possa ser comprometido.

Sendo assim, dos autos, não se extrai elementos que demonstrem, de 

plano, de forma clara, a probabilidade que a parte é titular do direito 

material disputado a ensejar o deferimento das tutelas de urgência, uma 

vez que tal medida reveste-se de caráter excepcional, contrapondo-se ao 

princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em análise sumária, sem adentrar ao mérito, ao que parece, o pedido da 

nulidade do contrato de alienação fiduciária é a base de toda a lide, uma 

vez que por causa dela os imóveis objurgados foram expropriados pelo 

alienante, dando ensejo aos alegados descumprimentos contratuais.

Contudo, apesar da extensa documentação trazia aos autos, não 

verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que, a princípio a alienação 

fiduciária foi realizada à luz da legislação federal vigente, devendo o 

processo ter seu regular prosseguimento com a sua instrução para 

eventuais análise de ilegalidade e nulidades dos negócios jurídicos 

pretendidos.

No tocante ao pedido de reintegração de posse, de acordo com o artigo 

558, parágrafo único do Código de Processo Civil, quando se tratar de 

posse velha o rito a ser seguido será o comum, portanto, devendo, para a 

concessão da tutela antecipada preencher os requisitos do procedimento 

comum, artigo 294 e seguintes do CPC, o que, conforme já exposto acima 

não restou devidamente demonstrado.

Por fim, quanto ao pedido da inversão do ônus da prova, postergo sua 

análise para o momento do saneamento do processo.

Ademais, verifica-se que há outra ação em curso neste Juízo com a 

mesma causa de pedir remota e o pedido, assim, a concessão in limine, 

conforme requerido implicaria diretamente nos direitos lá pleiteados, ao 

arrepio do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, por entender não restar devidamente preenchido, a princípio, o 

requisito autorizador necessário para a concessão da tutela de urgência 

vindicada, a probabilidade do direito, indefiro-a.

Cite-se os requeridos para contestarem a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265866 Nr: 16693-74.2017.811.0004

 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: Edjarbas Divino Batista Osório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda, 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda, Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16693-74.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 265866

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SEGURO 

IMOBILIÁRIO/HABITACIONAL C/C COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DEPOSITAR EM JUÍZO O 

CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO 

APARTAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EDJARBAS DIVINO BATISTA OSÓRIO em face de TAMBURI 

CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, GOLDEN GESTÃO DE 

NEGÓCIOS IMOBILIÁROS e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

 O requerente apresentou, à fls. 27, declaração de hipossuficiência, no 
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escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto desta ação, é presumível a capacidade do autor em arcar com o 

devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira da requerente e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos 

documento emitido pela Receita Federal que comprova a ausência de 

apresentação de Declaração do Imposto de Renda nos anos de 2016 e 

2017, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do 

parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. 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.: 174158 Nr: 7469-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrade de Souza e Costa Andrade Ltda - ME, 

Djanira Santos da Costa Andrade, Gessy Andrade de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Processo nº 7469-54.2013 – Código 174158

SENTENÇA.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por Vanessa de 

Souza e Costa Andrade LTDA - ME em face de Andrade de Souza e Costa 

Andrade LTDA – ME, afirmando ser possuidora de uma porção de 13m² 

(treze metros quadrados) do imóvel registrado sob a matrícula 54.360 no 

Cartório de 1ª Ofício de Barra do Garças/MT.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 23/76.

As Fazendas Públicas manifestaram-se pela inexistência de interesse no 

feito, fls. 99/100, 167 e 177. Embora citados, os confinantes deixaram de 

se manifestar nos autos, razão pela qual foi decretada a revelia. Citada, a 

requerida apresentou contestação, fls. 101/158.

O processo foi saneado as fls. 196/197.

Audiência de instrução foi realizada, 283/292.

As fls. 294/300 a parte requerida apresentou memoriais. A autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar seus respectivos memoriais.

É o relato do necessário. Decido.

A parte autora fundamenta a sua pretensão na usucapião extraordinária, 

que atualmente está regulamentada no art. 1.238, CC. E em que pese a lide 

remontar ao século passado, quando aplicáveis as disposições do art. 

550 do Código Civil de 1916 acerca da prescrição aquisitiva, no caso 

concreto deve ser observada a regra de transição do art. 2.028 do 

CC/2002, já que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 não 

havia transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada.

 “Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente 

de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz 

que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a 

transcrição no registro de imóveis.”

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 

Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais 

da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Portanto, há de se considerar o disposto no art. 1.238 do Código Civil de 

2002, que assim disciplina a matéria:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez 

anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Certo é que tanto o lapso temporal exigido para a configuração do instituto 

pleiteado como os demais requisitos necessários se fizeram 

satisfatoriamente demonstrados. Isso porque é incontestável a presença 

do animus domini da requerente, já que esta mantém a posse mansa e 

ininterrupta do imóvel desde o ano de 1982, ou seja, há mais de 20 (vinte) 

anos.

 Chega-se a essa conclusão da análise da escritura pública de compra e 

venda de fls. 42/43 e da matrícula do imóvel de fl. 29, em que dão conta da 

venda do imóvel ao pai da requerente, dos depoimentos testemunhais, 

especialmente da Senhora Eufrasia Dias Nogueira Ferreira, a antiga 

proprietária dos imóveis aqui em litígio, lotes 11 e 11-A, em que narrou que 

desde a sua época a porção de terra usucapienda era utilizada como se 

do lote 11-A fosse, servindo de uma espécie de área de serviço, e do 

depoimento do Sr. João Bosco Gardes, vizinho do imóvel ao menos 40 

(quarenta), em que narrou que o imóvel permaneceu do mesmo jeito até 

data recente e que até frequentou a casa em algumas oportunidades 

constatando a presença de uma espécie de lavanderia na porção da terra 

objurgada, o que demonstra o animus domini da requerente.

Ademais, também verifica-se que não houve qualquer irresignação por 

parte do requerido, conforme o depoimento do Sr. Cleber Rabelo de Moura, 

ex proprietário do lote 11 ao qual pertence a porção de terra em que 

alegou que tinha conhecimento que a porção de terra era usada pelo 

vizinho e não se importava. No mesmo sentido foi o depoimento do 

proprietário subsequente, ora requerente, que somente se opôs à 

ocupação quando demandando.

Por fim, vale ressaltar a dispensabilidade de justo título para a usucapião 

extraordinária, conforme julgado a seguir transcrito:

 “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS 

MATERIAIS E FORMAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE BOA-FÉ E 

JUSTO TÍTULO. COMPROVADA POSSE ININTERRUPTA PELO PRAZO 

PRESCRICIONAL AQUISITIVO. Aplicável ao caso concreto a legislação civil 

de 1916 acerca do prazo prescricional aquisitivo, em observância à regra 

de transição do art. 2.028 do CC/2002. Para a aquisição de domínio pela 

modalidade extraordinária de usucapião é desnecessária a existência de 

justo título e boa-fé. A prova coligida demonstra a existência de animus 

domini e o decurso do prazo prescricional aquisitivo por mais de 20 anos, 

impondo-se a reforma da sentença. Apelo provido.” (Apelação Cível Nº 

70058515925, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 09/04/2014).

Por fim, quanto ao alegado pela parte autora acerca da ausência do 

depoimento da Sra Elizabete Martins Ferreira, por sido testemunha 

arrolada pela autora, fl. 198, por não ter sido questionado ou citado nos 

memoriais do requerido, tem-se que a sua ausência não acarreta prejuízo 

ao processo, não podendo-se falar em nulidade.

Destarte, presentes as condições necessárias à configuração da 

usucapião extraordinária, a procedência da pretensão inicial é medida que 

se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, uma vez demonstrados os requisitos legalmente 

exigidos para a usucapião extraordinária, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por consequência, DECLARO em favor da autora a aquisição do 

domínio útil pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO a porção de terra de 13m² 

(treze metros quadrados) do imóvel matriculado no Cartório de 1º Ofício de 

Barra do Garças de nº 54.360, que faz divisa com o lote 11-A, matriculado 

no mesmo cartório e de nº 64.911, conforme com fundamento no art. 550, 

CC de 1916 c/c arts. 1.238 e 2.028, CC de 2002.

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC/2015.

CONDENO a requerida no pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015.

 Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado para registro 

do domínio em favor da autora junto ao CRI local, satisfeitas as obrigações 

fiscais.

Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

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

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225706 Nr: 6307-19.2016.811.0004

 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: Cori Souza Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Antonio Bastos - 

OAB:40391/GO, Mirtes Lino de Oliveira - OAB:GO 6.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6307-19.2016.811.0004 - CÓDIGO 225706

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo autor CORI SOUZA BRITO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, o qual alega ter sido transferido à 

inatividade, mediante Reforma, no grau de soldado, em razão de AVC e 

diabetes, sem que houvesse a remuneração calculada com base no 

vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía 

na ativa.

Consta na exordial que em 1980 o autor foi inserido na Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, lotado no 2º BPM. No ano de 2002 sofreu um AVC 

e, posteriormente, foi diagnosticado com diabetes, o que ocasionou a sua 

transferência ex-ofício para a inatividade, mediante Reforma. Entretanto, 

ao ser reformado, sua remuneração não foi calculada com base no 

vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía.

Com a exordial vieram os documentos de fls. 11/26.

Citada, a parte ré apresenta contestação às fls. 34/ss. Em suma, sustenta 

a prejudicial de prescrição, em atenção ao Decreto nº 20.910/32; a 

inaplicabilidade da legislação citada pelo autor, pois regula matéria diversa 

daquela constante nos autos; e a impossibilidade de reforma em grau 

hierárquico superior, haja vista a ausência de demonstração de 

impossibilidade total e permanente do autor para exercer qualquer 

trabalho.

Às fls. 41 o autor impugna a contestação. Junta aos autos outros 

documentos, os quais foram desentranhados por este juízo, por não se 

tratar de documento novo.

As partes não se manifestaram acerca da produção de outras provas, 

razão pela qual vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

No que tange a prejudicial de prescrição arguida, salienta-se que a lide 

versa sobre questão que envolve prestações de trato sucessivo, 

renovando-se a cada mês em seu período de pagamento.

Diante disso, muito embora a interpretação literal dos dispositivos do 

Decreto 20.910/32 - que trata do prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

adstrito a dívidas da Fazenda Pública - conduza a possibilidade de 

prescrição de fundo de direito, tal possibilidade é vedada pela súmula 85 

do STJ, que prevê nas relações jurídicas de trato sucessivo dessa 

natureza, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas que 

antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação.

Portanto, a imprescritibilidade de direito decorrente de relação de emprego 

público permite ao funcionário pleitear, a qualquer tempo, esse direito 

prescrevendo apenas, no prazo de 5 (cinco) anos, as prestações 

pecuniárias.

Passa-se a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o autor foi reformado na Polícia Militar em razão de 

AVC e posterior diagnóstico de diabetes, o que lhe acarretou a 

incapacidade definitiva.

Às fls. 26, observa-se o ato de reforma do autor, publicado em Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso, que se deu em razão de resultado de 

processo administrativo da Secretaria de Estado de Administração.

Consta que o autor foi transferido ex-officio para a inatividade mediante 

reforma, pois foi julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da 

Policia Militar, nos termos do artigo 222, II, da Lei Complementar nº 26/93.

A incapacidade definitiva, de acordo com o mesmo documento, sobreveio 

em consequência da hipótese contida no inciso IV, do artigo 224, qual 

seja, “tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, 

doença de perkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 

grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar 

com base nas conclusões da medicina especializada”.

Em razão do enquadramento na hipótese do inciso IV, do artigo 224, da 

referida Lei Complementar, o §1º do artigo 226, quando verificada a 

incapacidade definitiva, exige a impossibilidade total e permanentemente 

para qualquer trabalho para que seja o autor reformado com a 

remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau 

hierárquico imediato ao que possuía na ativa.

Todavia, ao compulsar os autos, não se verifica a demonstração pela 

parte autora de impossibilidade total e permanente na realização de 

qualquer trabalho, o que torna inviável a reforma da remuneração 

correspondente ao grau hierárquico superior ao seu, pois é requisito 

expresso no artigo 226, §1º, supramencionado.

O fato de ser cadeirante – o que na exordial apenas faz menção – não é 

condição que demonstra incapacidade total do autor para qualquer tipo de 

ocupação laboral, muito embora seja situação de grande dificuldade 

enfrentada por quem a tem.

Portanto, tendo em vista que o autor foi julgado incapaz definitivamente por 

um dos motivos constantes do inciso IV do artigo 224, não restou 

demonstrada nos autos a impossibilidade total e permanente para a 

realização de qualquer trabalho, sendo a improcedência do pedido de 

reforma com a remuneração correspondente ao grau hierárquico imediato 

a única medida cabível ao caso.

Diante do exposto, consubstanciado nas fundamentações acima 

explanadas, julgo IMPROCENDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o 

feito com resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa.

No entanto, tais verbas deverão ficar em condição suspensiva de 

exigibilidade, visto que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257790 Nr: 11330-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAFIA ABDEL KARIM ABDEL AZIZ SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 PROCESSO Nº 11330-09.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 257790

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO S/A em face de KAFIA 

ABDEL KARIM ABDEL AZIZ SAFA.

 À fls. 103/104, a parte autora manifestou interesse em extinguir a 

presente ação, em razão da satisfação da obrigação ter se dado por 

composição amigável e extrajudicial entre as partes, conforme 

disposições acordadas e descritas na petição juntada, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 Com efeito, à fls. 114, requereu a desconsideração da penhora online 

solicitada anteriormente, ratificando os pedidos de outrora.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada em acordo firmado 

entre as partes, cujos termos encontram-se em petição retro, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 
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processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Custas quitadas pelo exequente, conforme comprovante juntado à fls. 

10/11.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 29 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194579 Nr: 253-71.2015.811.0004

 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: Maria Helena Favero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Tamos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 PROCESSO 253-71.2015.811.0004 – CÓDIGO 194579

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA HELENA 

FAVERO em face de ALESSANDRO TAMOS SANCHES, tendo como objeto 

o imóvel localizado à Rua Aripuana, nº1.629, Quadra 23, Lote 11, Conjunto 

Jardim Amazônia – BNH, nesta urbe, sob a matrícula 12.226.

A autora discorre que convivia maritalmente com o réu desde 06 de 

dezembro de 2007, advindo separação consensual em 12 de julho de 

2013, a qual foi lavrada em escritura pública juntamente com a partilha dos 

bens.

Em escritura pública de separação consensual com a divisão dos bens, 

acordaram as partes que a autora ficaria com parte dos bens do casal, 

dentre eles, a casa de alvenaria localizada à Rua Aripuana, nº 1.629, 

Quadra 23, Lote 11, Conjunto Jardim Amazônia – BNH, sob a matrícula 

12.226, nesta cidade, a qual é objeto destes autos.

No entanto, o réu invadiu o referido imóvel sob alegação de que era o 

proprietário, rendendo-lhe registro em boletim de ocorrência, o que faz a 

autora requerer em pedido liminar o mandado de reintegração de posse e 

a posterior procedência dos pedidos da ação.

Por outro lado, o réu, em suma de suas alegações, sustenta ter sido 

levado a erro pelo advogado que acompanhou os atos de separação, o 

que gerou a desproporcionalidade da partilha dos bens efetuada em 

escritura pública, pois o patrimônio da autora restou maior do que o seu, 

ocasionando-lhe injustiça e prejuízos incalculáveis. Aduz não possuírem 

validade as escrituras públicas e, por isso, os imóveis ainda pertencem a 

ambos. Desta feita, pugna pela não concessão da medida liminar.

Em audiência de justificação prévia, inquiriu-se testemunhas e 

determinou-se a expedição de oficio aos Cartórios de Registros de 

Imóveis, a fim de verificar a veracidade das Escrituras Públicas.

O procurador da parte ré apresentou acordo celebrado entre as partes às 

fls. 130.

Em folhas 137/138, em resposta aos ofícios, os respectivos Cartórios 

confirmaram a veracidade das Escrituras Públicas.

O pedido liminar foi deferido às fls. 147/ss, sendo a autora reintegrada na 

posse, conforme às fls. 159.

 A autora apresentou impugnação às fls. 161, alegando a tentativa de 

procrastinação e uso de má-fé por parte do réu em relação aos seus 

direitos de reaver o imóvel.

A audiência de conciliação restou prejudicada ante a ausência da parte ré.

A parte autora, às fls.174, manifestou o desinteresse pela produção de 

outras provas e, havendo a designação de audiência, pugnou pela 

inquirição das testemunhas elencadas às fls. 179. A parte ré, de maneira 

genérica, manifestou-se pela oitiva de depoimentos pessoais das partes e 

de testemunhas. Ambas não justificaram as provas que pretendem 

produzir. Após, veio os autos conclusos.

É o suficiente relatório.

De início, embora as partes manifestaram-se pela produção de outras 

provas, não exprimiram qualquer justificativa para tanto, apresentando a 

parte ré, inclusive, pedido de produção de provas de forma genérica.

Todavia, ainda que apresentassem de forma específica e justificada as 

provas que pretendem produzir, cumpre esclarecer que aquelas já 

acostadas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Com relação ao pedido de fls. 140 atinente à suspensão até a decisão 

final do processo em que se discute anulação de negócio jurídico de que 

trata o objeto destes autos, tem-se que o feito já fora extinto sem 

resolução do mérito, motivo pelo qual não se verifica a necessidade da 

suspensão.

Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito da demanda.

 Para o sucesso das ações possessórias, nos exatos termos do artigo 

561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; 

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou 

do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Além do mais, de acordo com o estatuído no artigo 1.196 do Código Civil 

“considera-se ser possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, 

pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Diante 

disso, a lei não exige a residência no imóvel, bastando-se que tenha algum 

dos poderes inerentes ao domínio e que isso seja exteriorizado.

Isso porque o Código Civil adota a teoria objetiva, motivo pelo qual se 

admite a posse sem contato físico ou material com a coisa, desde que seja 

exercida alguma das prerrogativas da propriedade, quais sejam, gozar, 

usar, reaver, usufruir e dispor.

Sendo assim, o conjunto probatório de fls. 17/34 concorda com o direito 

alegado pela autora, pois demonstram a propriedade e o exercício de 

poderes inerentes ao domínio do imóvel, o que caracteriza a posse, tendo 

em vista que a autora aproveitava economicamente do bem imóvel, bem 

como o utilizava como entendia ser conveniente, locando-o para a Sra. 

Marione Lira da Silva (fls.65/ss).

As escrituras públicas de fls. 17/25 comprovam que, com a partilha 

consensual dos bens comuns, o imóvel que versa a lide, qual seja, a casa 

de alvenaria localizada à Rua Aripuana, nº 1.629, Quadra 23, Lote 11, 

Conjunto Jardim Amazônia, BNH, sob a matrícula 12.226, nesta cidade, foi 

conferido à autora.

Além disso, tais escrituras gozam de fé pública e possuem a autenticidade 

suficiente para se apresentarem como prova plena, não incidindo, no 

caso, qualquer dúvida sobre sua autenticidade, já que foram confirmadas 

pelos respectivos cartórios.

O boletim de ocorrência, às fls. 26/27, os depoimentos colhidos em sede 

policial, bem como os depoimentos das testemunhas em audiência de 

justificação prévia comprovam o esbulho por parte do réu, conferindo 

direito à autora de ser reintegrada na posse.

Apesar de o réu sustentar sua defesa em vício de consentimento quando 

da lavratura da Escritura Pública de Separação Consensual e Partilha de 

bens, tal procedimento não é via adequada para sua discussão.

No que tange ao acordo acostado às fls. 130 pelo procurador do réu, este 

não possui qualquer validade. É cediço que para que o acordo celebrado 

entre as partes surta seus jurídicos efeitos, é necessária a assinatura de 

ambas, o que não se verifica no caso, haja vista estar ausente a 

assinatura da autora.

Ademais, corroborado a isso, às fls. 145, a autora apresenta discordância 

com a respectiva proposta de acordo.

Portanto, o réu não comprovou qualquer fato considerado extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da autora, que por sua vez, 

individualizou e demonstrou ser possuidora do imóvel descrito na peça 

inaugural.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição 

inicial e, por conseguinte, DEFIRO o pedido de reintegração de posse 

formulado pela parte autora, em relação ao imóvel localizado à Rua 

Aripuana, nº 1.629, Quadra 23, Lote 11, Conjunto Jardim Amazônia, BNH, 

sob a matrícula 12.226, nesta cidade e FIXO multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de obstrução do réu.

Dada a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art.85, §2º, CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 02 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177187 Nr: 11368-60.2013.811.0004

 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: Silvia Regina Peres Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO Nº 11368-60.2013.811.0004 – CÓDIGO N° 177187

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por SILVIA REGINA 

PERES SILVA, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia certa pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos termos do artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221075 Nr: 3466-51.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRL, FCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Mendonça de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 17.086

 PROCESSO Nº 3466-51.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 221075

SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por GEOVANA 

CRISTINA ALVES RODRIGUES, menor impúbere, representada por sua 

genitora FERNANDA CRISTINA ALVES, em face de MAYCON SANTOS 

LIMA.

Em despacho proferido à fls. 36, fora determinada a intimação da 

exequente para que manifestasse nos autos quanto ao cumprimento da 

avença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita e 

extinção da execução. Intimada, por meio de seu patrono, conforme 

consta à fls. 37, a parte autora quedou-se inerte, deixando de se 

manifestar no prazo assinalado, de acordo com a certidão de fls. 38.

 Após, foi novamente intimada, dessa vez pessoalmente, 

oportunizando-se a manifestação, transcorrendo-se o lapso temporal 

estipulado, que, vencendo, submeteria o processo à pena de extinção, o 

que foi constatado em certidão de fls. 44.

É o relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 485, inciso III, que o juiz 

não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

devendo extinguir a ação.

 Dessa forma, verificando-se que a parte autora, por duas vezes intimada, 

uma como efeito do despacho retro e outra em impulsionamento que 

determinou diligência pessoal, deixou de manifestar nos autos, não 

cumprindo a diligência a ela incumbida e não dando prosseguimento ao 

feito, a extinção sem resolução de mérito é a medida que se entende 

cabível e necessária, uma vez que, com a reverberação de sua inércia, 

tem demonstrado a exequente não ter mais interesse na demanda, 

estagnando o processo, por mais de 30 (trinta) dias, sem a resposta 

definitiva e devida que merece.

Ademais, trata-se de simples diligência, em função de que bastava 

manifestar nos autos acerca do cumprimento do acordo entabulado, 

dando o andamento devido ao feito, para que o processo seguisse sua 

normal tramitação, respeitando os procedimentos previstos em lei, com 

atendimento ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, considerando que a exequente não cumpriu a diligência 

devida, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 14.

 Após, deem-se baixas e arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271156 Nr: 1714-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Felipe de Souza Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA GOMES - 

OAB:84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1714-73.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271156

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de JEAN FELIPE DE 

SOUZA MESQUITA.

À fls. 39, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, tendo em 

vista que as partes transigiram extrajudicialmente, e que o requerido quitou 

o débito devido.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

fora nem sequer citada, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 39, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 32/33.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume, bem como seja procedido eventuais desbloqueios 

judiciais via RENAJUD, com as respectivas comunicações aos órgãos 

competentes, DETRAN-MT, e instituições de restrição ao crédito.

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

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274490 Nr: 3770-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA FERNANDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3770-79.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274490

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de PAMELA FERNANDES DOS 

REIS.

À fls. 23, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 
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e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

fora nem sequer citada, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 39, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 17/18.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume, bem como seja procedido eventuais desbloqueios 

judiciais via RENAJUD, com as respectivas comunicações aos órgãos 

competentes, DETRAN-MT, e instituições de restrição ao crédito.

RECOLHA-SE eventual mandado de busca e apreensão expedido em face 

da requerida.

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

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167442 Nr: 10252-53.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Oliveira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10252-53.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 167442

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de LUANA OLIVEIRA FREITAS.

 À fls. 20, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pelo(s) executado(s) em razão deste(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 19, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252527 Nr: 8000-04.2017.811.0004

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Eterna Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8000-04.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 252527

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por AYMORÉ 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de DIVINA ETERNA 

LOPES.

À fls. 49, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, tendo em 

vista que as partes transigiram extrajudicialmente, respondendo o autor 

pelas despesas processuais porventura existentes, e que cada parte 

arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

fora nem sequer citada, embora tenha sido expedido mandado para tanto, 

não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 49, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 27/28.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume, bem como seja procedido eventuais desbloqueios 

judiciais via RENAJUD, com as respectivas comunicações aos órgãos 

competentes, DETRAN-MT, e instituições de restrição ao crédito.

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

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 4949-68.2006.811.0004

 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: Leidimar Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Cristo Redentor Ltda, José Antônio 

Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Luciana do Vale Mascarenhas da Silva - 

OAB:GO 19.638

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86933 Nr: 932-81.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira de Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Jeanne Karla 

Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLOR RODRIGUES 

FELICIANO, para devolução dos autos nº 932-81.2009.811.0004, Protocolo 

86933, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188791 Nr: 9319-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML, JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL, EPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora 

Pública - OAB:DP

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Edirso Pereira Leite, Cpf: 

83235256849 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), aposentado, Endereço: 

Rua Presidente Vargas Nº1117,pedrokas Cont, Bairro: Centro, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Requerido(a): Sônia Oliveira Leite, Cpf: 86243659887, Rg: 5355098 ssp 

GO Filiação: Carlos Alves de Oliveira e Aparecida Bionde de Oliveira, data 

de nascimento: 22/06/1951, brasileiro(a), natural de São carlos-SP, 

casado(a), aposentada, Endereço: Br 158 Km 01- Auto Elétrica 

Caminhoneiro Ou Posto de Molas Boiadeiro, Bairro: Palmares, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Diante das frutadas tentativas de citação das partes requeridas, defiro a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162792 Nr: 4086-05.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riopar Rio Araguaia Participações SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Riopar Rio Araguaia Participações 

Sc, brasileiro(a), Endereço: Rua 06, Nº 0, Qd Area, Bairro: Industrial/nova 

Barra, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162921 Nr: 4273-13.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA CAVALCANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Arrozeira Cavalcante Ltda, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Diamantina, Quadra 94, Lote 24, Bairro: Jardim 

Nova Barra, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174234 Nr: 7560-47.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Erildo Moreira Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Castelo Branco, Qd.65, Lote 17, Bairro: Nova 

Barra, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210288 Nr: 9722-44.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Fernandes & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Henrique Fernandes & Cia Ltda, 

CNPJ: 02509651000137, brasileiro(a), Endereço: Av Gabriel Ferreira, Qd 

04, Lt 01, Bairro: Jardim Cuiabá, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163833 Nr: 5513-37.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Carlos Patti do Amaral, Vander 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - 

OAB:OAB/MT 15.345, Rony de Abreu Munhoz - OAB:OAB/MT 11.972

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Augusto Carlos Patti do Amaral, Cpf: 

60004290704, Rg: 03634622 ssp RJ Filiação: ], brasileiro(a), , funcionário 

público estadual, Endereço: Av. Cpa, Bloco, 05, Bairro: Palácio Paiaguás, 

Cidade: Cuiaba-MT

Requerido(a): Vander Fernandes, Cpf: 50550268120, Rg: 1207545 ssp DF 

Filiação: , brasileiro(a), , funcionário público estadual, Endereço: Rua Remo 

Nº 54, Bairro: Jardim Itália, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Processo nº 5513-37.2012 – Código 163833

Vistos.

Diante das frutadas tentativas de citação das partes requeridas, defiro a 

citação por edital, conforme requerido pelo Ministério Público, inclusive 

quanto a veiculação em jornal de ampla circulação.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 95542 Nr: 450-02.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ruiz de Lima, Marcelo Ruiz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Marcelo Ruiz de Lima, CNPJ: 

03045209000160, brasileiro(a), Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

Executados(as): Marcelo Ruiz de Lima, Cpf: 69624518149 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254248 Nr: 9127-74.2017.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Adelini Coppi Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elise Faeda - OAB:OAB/MT 

17.054, Jair Criveletto - OAB:OAB/MT 4917, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B

 , DEFIRO o pedido retro, com o escopo de determinar a expedição de 

alvará judicial, permitindo o levantamento e transferência dos valores 

contidos na conta bancária do falecido marido.Assim, EXPEÇA-SE alvará 

em favor da requerente, junto ao BANCO SICREDI (COOP. CRED. POUP. 

INV. DO ARAGUAIA E XINGU), para levantamento do valor pretendido, no 

que tange ao montante depositado em contas bancárias de titularidade de 

ALTEMIRO DOMINGOS MUNARETTO JUNIOR, cujos dados encontram-se 

presentes na inicial, permitindo, assim, retirada direta no caixa da agência 

bancária local pela requerente ou por depósito em conta a qual a 

beneficiada indicar.E em relação ao pedido de condenação da parte 

requerida ao ressarcimento das custas iniciais, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, INDEFIRO-O, pois, a ação de pedido é 

considerada um procedimento de jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares. Não 

há réu na demanda, cabendo apenas a esse juízo investigar se a parte 

requerente é legítima para levantar os valores pleiteados. Custas quitadas 

pelo autor, conforme fl. 42.Após, deem-se as baixas e arquivem-se com 

as anotações de costume.Publique-se. Registra-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273607 Nr: 3332-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, da r. decisão de fls. 113 {...} 

Destarte, por entender não restar devidamente preenchido os requisitos 

autorizadores necessários para a concessão da tutela de urgência 

vindicada, indefiro-a, no momento.Cite-se o requerido para contestar a 

ação. Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo 

para o dia 18 de julho de 2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276751 Nr: 5252-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chubb do Brasil Companhia de Seguros, ACE 

SEGUROS S/A, Metropolitan Life Seguros & Previdência Privada S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5252-62.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276751

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por MOISES PEREIRA DE BRITO em 

face de CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS S/A, ACE SEGUROS S/A e 

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

 Vislumbra-se que não fora apresentada negativa material da concessão e 

pagamento do benefício devido pelo requerido, constituindo-se como lastro 

probatório de que as vias administrativas foram utilizadas, bem como de 

que houve, por parte da autarquia competente, resposta no sentido de 

escusar o pedido extrajudicial.

 Nesse sentido, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente 

documento que serve de prova de que os instrumentos administrativos 

mínimos foram manejados, com a respectiva recusa do requerido, sob 

pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do art. 321 do CPC, 

e consequente extinção do processo, conforme determina o art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

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.: 267205 Nr: 17481-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lira de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 17481-88.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 267205

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por ADRIANA DIAS FERREIRA em face 

de CARLOS LIRA DE TAL.

 Conforme se extrai dos autos, consta despacho abrindo vistas ao 

Requerente para que efetuasse o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, às fls. 34/36.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para efetuar o pagamento, sem a manifestação esperada, 

como consta na certidão de fls. 38. 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, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa à fl. 38, 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, 10 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190618 Nr: 10745-59.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Adriano Lisandro de 
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Oliveira - OAB:MT6675-A, ALINE BARINE NÉSPOLI - OAB:OAB/MT 

9229, Carlos Eduardo Viana - OAB:16.642/MT, Dagmar Juliana 

Bernardi Jacob - OAB:4864-B/MT, Marcelo Alexandre Oliveira da 

Silva - OAB:14.039/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 

3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 PROCESSO Nº 10745-59.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 190618

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BANCO SAFRA 

S/A em face de BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA, 

visando expedição, em caráter liminar, de mandado de apreensão dos 

automóveis dados em garantia em contrato de financiamento, bem como a 

consolidação de sua posse e propriedade.

 A liminar de Busca e Apreensão foi deferida em 28/10/2014, sendo que a 

primeira tentativa de apreensão do veículo restou negativa. Por ato 

contínuo, buscou-se encontrar os referidos automóveis na comarca de 

Goiânia.

Entretanto, em virtude do longo lapso temporal transcorrido entre a data do 

requerimento da expedição da Carta Precatória e seu deferimento, a 

empresa Requerida, mais uma vez, mudou sua sede, deixando a 

Requerente sem qualquer informação do seu paradeiro.

Nesse contexto, tendo em vista que não foi possível a apreensão do bem 

alienado, tampouco a citação da empresa Requerida, ocorreu conversão 

da Ação de Busca e Apreensão em EXECUÇÃO, conforme despacho de 

fl. 153.

Contudo, verifica-se que houve, realmente, erro material e contradição na 

decisão, de fl. 158, proferido por este juízo equivocadamente no sistema 

Apolo. Dessa forma, justificando a interposição pela parte autora de 

Embargos de Declaração, às fls. 154/156, com vistas a correção de 

flagrante erro material na referida decisão lançada erroneamente no 

código do presente feito na data de 15/03/2018.

 Diante disso, tendo em vista que consta nos autos despacho, à fl. 153, 

aguarde-se o cumprimento deste, em conformidade com o rito processual 

do Código de Processo Civil. E ainda, considere sem efeito a decisão 

proferida à fl. 158.

Transcorrido o prazo assinalado no despacho referido, se nada requerido 

pelas partes, venham-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário. 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.: 170821 Nr: 3314-08.2013.811.0004

 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: Nilva Fernandes de Jesus Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

OAB:6828/MT

 Código 178021

Vistos.

Ante a necessidade de realização de perícia médica, nomeio como perito 

Dr. Valdo de Sousa, que poderá ser encontrado à Rua Maria das Mercês, 

24, Dermat, Barra do Garças/MT, telefone (66)3401-8487, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. 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.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos para 

Designação de audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47697 Nr: 406-56.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Gabriel Tavela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:193680-B/SP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 441, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172281 Nr: 5171-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan, Iris Maria Perch 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Juliana Copetti - OAB:OAB/MT15746B, Marcelo Piloto 

Maciel - OAB:MT 8.222-B, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:14394

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265753 Nr: 16621-87.2017.811.0004

 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: Nivaldo Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues do Couto, Luiz Batista de 

Almeida, Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

Certifique-se se há justificativa já apresentada até a presente data no que 

tange a ausência do autor. Certifique-se também se há contestação ou o 

decurso do prazo para resposta.

Após, diga o autor.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225007 Nr: 5903-65.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vesle Móveis Elétrico Ltda, Vesle Holding Ltda, 

Haneman Alves Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Vesle Móveis e Elétrodomésticos LTDA e outros.

 Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 

da citação, conforme certidão de fl. 19.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 21.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246761 Nr: 4055-09.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Parusolo Ceretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente e mantenho a decisão 

embargada por seus próprios fundamentos.No que tange aos embargos 

de declaração apresentado pelo requerido, fls. 191/192, merecem 

acolhimento, uma vez que o pagamento, pela seguradora, da indenização 

em relação ao veículo objeto dos autos, o bem passa a ser de propriedade 

da seguradora e não mais do particular, assim possui o direito à 

transferência do veículo para seu nome, desembaraçado de qualquer 

ônus.Assim, recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, e os 

conheço para retificar o dispositivo da sentença de fls. 177/183, fazendo 

constar:(...) determinando-se ao autor que proceda a entrega dos 

documentos necessários para a transferência de propriedade do veículo 

segurado à Seguradora ré. Com o transito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193015 Nr: 12636-18.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paoliana Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joziane A. Nogueira de 

Azevedo - OAB:90307/MG

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução, ajuizado por Paoliana Industria e 

Comércio Ltda, em face de Município de Barra do Garças – MT, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls. 140/141 o feito fora julgado extinto ante a ausência de segurança 

do juízo.

As fls. 142/146 a parte autora apresentou manifestação, informando que 

peticionou nos autos em apenso, e na referida petição havia a indicação 

de bem para a garantia da dívida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

No caso em testilha, a petição apresentada pela embargante fora após a 

sentença prolatada, é espécie de juízo de retratação da sentença 

proferida, o que torna inadequada a via eleita, já que a matéria tratada em 

sentença seguiu seu liame lógico, não aparentando ser, portanto, 

contraditória.

Logo, a reforma da sentença prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via simples petição.

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado, após, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218517 Nr: 1964-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendel Weis da Cruz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Vanessa Siqueira Melo - OAB:21098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 VISTOS.

Considerando que a multa aplicada por litigância de má-fé à impugnante 

deverá ser revertida em favor do impugnado, artigo 81 do CPC, intime-se o 

requerido para apresentar dados bancários para a expedição de alvará de 

levantamento, em 10 (dez) dias.

Apresentado, expeça-se o respectivo alvará.

Sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, observando as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206190 Nr: 7267-09.2015.811.0004

 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: RdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 VISTOS.

Ante a intimação por edital da requerente para efetuar o pagamento das 

custas processuais, e esta permaneceu inerte, conforme fls. 360, 

expeça-se a devida certidão de dívida, após, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230196 Nr: 9214-64.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que restou prejudicada a realização da audiência 

anteriormente designada por conta da não intimação do requerido, 

REDESIGNO para o dia 16 de agosto de 2018, às 16h30min (MT) audiência 

de conciliação que será realizado no Centro de Conciliação e Mediação.

2. Intime-se a autora, via DJE, a comparecer, com as advertências do art. 

8º da Lei 5.478/68.

3. Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Manaus/AM, a fim 

de promover a citação e intimação da parte requerida, com observância ao 

endereço acostado aos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274452 Nr: 3763-87.2018.811.0004

 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: NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdGNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, defiro o pedido de tutela de urgência deferindo somente 

o direito de visitas a ser exercido pelo requerente à menor Cecília Coelho, 

sendo um final de semana por mês, conforme pactuado em audiência e 

devidamente homologado. CITE-SE a requerida e INTIME-SE o requerente a 

fim de que compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 16 

de agosto 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, os requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Abre-se vistas ao representante do Ministério Público por se tratar de 

interesse de menor.Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme 

requerido.Cumpra-se. Intime-se. Cite-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262198 Nr: 14377-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVD Informática e Telecomunicações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327/DF, AMANDA SILVA SOUZA - OAB:23.131/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, THIAGO BORGES 

ANDRADE - OAB:18.994/MT

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182746 Nr: 4468-27.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Distribuidora de Alimentos.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 50 e AR de f. 57.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 58.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço ATUALIZADO do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278035 Nr: 6061-52.2018.811.0004

 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: Cairo Carvalho de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Resende Moreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, o pedido de nomeação do autor como curador provisório 

deve ser deferido, uma vez presentes os requisitos ensejadores para o 

deferimento da liminar. Em meu sentir entendo que merece acolhimento a 

antecipação pleiteada, pois compulsando os autos é certo que o Abel 

Resende Moreira de Carvalho está interditado e que quem exercia sua 

curatela veio à óbito, sendo necessário assim a substituição do curador. 

Expeça-se termo de curador do interditado em nome do autor, com 

publicação de edital para conhecimento de terceiros; devendo ainda ser 

anotada no registro civil do interditado.Cite-se o requerido, para, querendo, 

no prazo legal, responder a presente ação, sob pena de revelia.Dê-se 

ciência ao Ministério Público quanto ao teor desta decisão. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, conforme requerido.Cumpra-se. Intime-se. 

Cite-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100745 Nr: 5748-72.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Francisco Alves Lima.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 39 e AR de f. 95-vº.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de localização do 
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endereço do executado para sua citação, fl. 96.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, a parte autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades de encontrar novo endereço para que se proceda à citação 

pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço ATUALIZADO do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Vistos.

Considerando as certidões de fl. 228 e 229, proceda-se à intimação do da 

parte autora, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275999 Nr: 4739-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dagildo Francisco de Souza, Cleia Lemes de Carvalho 

Aschidamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Gazin 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pedido liminar, ajuizada por 

Dagildo Francisco de Souza e Cleia Lemes de Carvalho Aschidamini, em 

face de Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda, todos 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

 Os autores pleiteiam os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que, 

contudo traga informações que comprovem sua hipossuficiência, não 

acostando aos autos qualquer documento que comprove os elementos de 

convicção de que deve ser beneficiários da justiça gratuita.

 Sendo assim, necessário que os requerentes emendem a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, uma vez que não 

foram colecionados na inicial.

Ante o exposto:

1. Intimem-se os autores para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, sob 

pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida à emenda, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177567 Nr: 11813-78.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Jesus Paes, Rosa Oliveira Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Patrícia Lira da Silva, Adelino Sousa Lira 

Neto, Espólio de Ana Maria Gomes Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 75. Procedam-se às novas diligências para citação 

das partes requeridas, observando-se as devidas qualificações e 

endereços constantes na manifestação retro.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104250 Nr: 9252-86.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Transmil 

Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anísio Bueno, Anísio Bueno Júnior, 

Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, João 

Eustáquio do Nascimento, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Barratur Transoporte e Turismo LTDA e outros.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 97.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de localização do 

endereço do executado para sua citação, fl. 99.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, a parte autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades de encontrar novo endereço para que se proceda à citação 

pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço ATUALIZADO do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102788 Nr: 7792-64.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Lúcia Mara 

Paz de Oliveira, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 
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Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o pedido de 

desbloqueio de valores de fls. 61/62, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224901 Nr: 5836-03.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jockey Club de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Jockey Club de Barra do Garças.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 53 e AR de f. 63-vº.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de localização do 

endereço do executado para sua citação, fl. 64.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, a parte autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades de encontrar novo endereço para que se proceda à citação 

pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço ATUALIZADO do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253054 Nr: 8400-18.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGRdS, ACGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fl. 57, proceda-se à intimação do da 

parte autora, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto à justificativa acostada nos autos (fls. 26/32), sob pena de 

extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188106 Nr: 8761-40.2014.811.0004

 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: Mauricy Schumacker Gomide

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Luzia Rodrigues de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Vistos.

Tendo em vista o comunicado de falecimento do advogado da parte autora 

(fls. 71/72), intime-se o autor, pessoalmente, para constituir novo patrono, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, conforme dita 

o art. 313, §3º do CPC.

Habilitado o novo procurador, reitere-se intimação de fl. 69.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221595 Nr: 3816-39.2016.811.0004

 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 Rodrigues de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Citem-se a parte requerida e intime-se o requerente – este só na pessoa 

de seu ilustre procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 16 de agosto 

de 2018, às 17h00min (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Justiça gratuita deferida por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, conforme decisão de fl 92.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178729 Nr: 713-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely dos Santos Pinheiro e Silva, Maria Joaquina 

Castanon, Adalésio Liberalesso, Aldecy Borges do Nascimento, Ailton 

Moreira dos Santos, Adivair Borges Siqueira Lima, Aladim dos Santos 

Camilo, Aparecida Pereira de Souza, Cassia Robelia Pinheiro Rodrigues, 

Chirley Vieira Arrais Talon, Antônio Carlos Pereira de Araújo, Dirceny 

Teixeira de Araújo, Braúlio Leles da Silva, Demildo Pereira Coelho, Ivaldira 

Gomes da Silva, Eva Cristina Laurentino da Costa, Gildásio Gomes Sodré, 

Gilberto Morais, Eliana Ribeiro Alves, Maria Aparecida Santana, Joaquim 

Oliveira da Silva, Maria Eutalia Lelis da Silva, Herondina Marques Camilo, 

Júlio Vieira Rios, Edla Mara Gomes da silva, Itamar Pereira de Sousa, Ivani 

Davi de Moraes, José Assunção da Silva, Maria de Lourdes Gomes, Marly 

Francisca Moreno, Moisés Morais Filho, Petrolice Leite dos Santos, 

Teobaldo Ferreira da Silva, Odete Pereira Lima, Wilson Dias Lima, Yolanda 

Resende da Cunha, Mário de Sousa Paulino, Maria do Carmo Batista da 

Silva, Maura Quirino de Oliveira, Nivaldo Fernandes da Silva, Neri Felipe 

Mauerverck, Maria de Lourdes Alves Moraes, Maria Julia de Jesus, Marly 

Soares de Araujo Silva, Manoel Mendes de Oliveira, Moises Silva de 

Moraes, Natalice Soares Arruda, Neiva Mauerverck, Susie Sobrinho 

Ferreira Marques, Ozeudo Pereira da Silva, Valdecy Borges do 

Nascimento, Valdecy Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 Tendo em visa que a parte requerida apresentou o cálculo, e que a parte 

autora concordou com os valores descritos, hei por bem HOMOLOGAR o 

cálculo apresentado pelo município executado, fixando o crédito dos 

exequentes em R$ 1.183.549,18 (um milhão cento e oitenta e três mil 

quinhentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos).Expeçam-se as 

requisições de pequeno valor e precatórios, conforme para a satisfação 

dos créditos, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC.Intime-se o 

Município de General Carneiro para que afetue o pagamento dos 

honorários advocatícios no montante de R$29.897,34 (vinte e nove mil 

oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), bem como para 

que incorpore imediatamente o acréscimo de 11,98% aos proventos dos 

exequentes.Aguardando em arquivo provisório até quitação da 

obrigação.Após, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição. 

P.R.C, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176308 Nr: 10262-63.2013.811.0004

 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: EAdR, RNdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Luiz Esteves Júnior 

- OAB: MT 5.916-B, Jussara Maria Fonseca S. Lira - OAB:MT-16.656, 

Leandro Vinicius Camargo dos Santos - OAB:19899/O-MT, MARIA 

MADALENA DA ASSUNÇÃO - OAB:01534, Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes pactuaram acordo as fls. 111/112, bem como 

este fora devidamente homologado as fls. 119, eventuais modificações 

deverão ser propostas em vias ordinárias.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado, após, remetam-se os autos ao 

arquivo, observando as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80080 Nr: 3471-54.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bamerindus Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Zanutto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 400, proceda-se à intimação do da parte 

autora, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272657 Nr: 2740-09.2018.811.0004

 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: WAdSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos, proposto 

por Wânia Aguiar da Silva Aires em face de Alceu Mendes da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A Requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, tendo em vista que reataram o relacionamento e se reconciliaram. A 

parte requerida não foi citada, dispensando-se, assim, manifestação da 

mesma.

É o relato do necessário. Decido

Determina o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Revogo a audiência anteriormente designada.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268034 Nr: 18048-22.2017.811.0004

 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: Cinthia de Cássia de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Maria Gomes Lira, Ana Patrícia 

Lira da Silva, Adelino Sousa Lira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a advogada da parte autora para no prazo de 05 (cinco) enviar a 

minuta da exordial para publicação do edital.

Ante ao transcurso de prazo solicitado pela Fazenda Pública Estadual, 

remetam-se os autos para manifestação.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 59.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160016 Nr: 418-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. Menezes, Adailton Gomes de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar, acerca da restrição dos veículos via Renajud, fls. 130/131, 

sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250249 Nr: 6375-32.2017.811.0004

 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: Ariosvaldo Rodrigues de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 VISTOS.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há 
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outras provas que pretendem produzir, especificando-as e 

justificando-as, sob pena de julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175016 Nr: 8617-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juliana Carreira

 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:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 331, proceda-se à intimação do da parte 

autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242487 Nr: 1065-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra Azul Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 152 e 159.

2. Proceda-se o desentranhamento das CDAs n° 176153, 17616 e 181023, 

conforme requerido nas manifestações das referidas fls., promovendo as 

devidas anotações.

3. Ademais, considerando o teor do pedido de fls. 157, que informa o 

parcelamento do débito objeto da presente execução, DEFIRO a 

suspensão pelo prazo requerido às fls. 157.

4. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

5. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 89693 Nr: 3585-56.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Madeiras e Ferragens Ltda, 

Pedro Fernandes Elias, Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte exequente, devidamente intimada a dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, como demonstram as certidões 

de fls. 176 e 179, REMETAM-SE os autos ao arquivo, nos termos do art. 

921, §2º e 4º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85749 Nr: 8864-57.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

Em face da ausência de bens do executado, conforme anexo de fls. 270, 

bem como a inércia da parte exequente, como demonstra a certidão de fl. 

273, arquivem-se os autos até provocação do autor, se encontrados bens 

penhoráveis, nos termos do artigo 921, §§2º e 3º, do Código Processual 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

 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: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração proposto pelo requerente em face 

da decisão de fls. 129/130, sustentando o embargante a existência de 

contradição, requerendo que tal decisão seja revogada.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, o embargante afirma a presença de contradição, 

porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de juízo de 

retratação da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, já 

que a matéria tratada seguiu seu liame lógico, não aparentando ser, 

portanto, contraditória.

Logo, a reforma da decisão de fls. 129/130 deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pela embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169156 Nr: 1148-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Rosa de Pinho Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Marques de Lima, Elaine Stelatto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLERISMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19415, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 15.502

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de 

contestação pelos requeridos.

Após, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267497 Nr: 17674-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Ferragens Luizão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terça Umbelina da Costa Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Reitere-se a intimação da parte autora, na pessoa de seu Defensor, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das despesas 

processuais devidas referentes à quitação da Tabela (C) Distribuidor e 

Contador, sob pena de devolução da presente carta precatória.

Não havendo recolhimento, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268853 Nr: 199-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Cardinali Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Doval Cesarino 

Affonso - OAB:SP/272703, Webert José Pinto de Souza e Silva - 

OAB:SP/129732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 89, a fim de que o autor providencie o depósito 

da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da decisão, sob 

pena de devolução da presente carta precatória.

 Não havendo o recolhimento, devolva-se com as devidas homenagens.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167265 Nr: 10018-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas - 

OAB:19.638-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A

 VISTOS.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231344 Nr: 10000-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenilson de Campos Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante ao exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação e, por 

corolário, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o requerido ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.448,85 (quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), danos 

morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária, o primeiro desde a citação e 

o segundo desde a prolação desta sentença. Condeno as requeridas ao 

ressarcimento das custas processuais à autora, bem como condeno a 

requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor dado a 

condenação a título de honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, se não houver requerimentos, arquive-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se, Registre-se, e Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228418 Nr: 7995-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Continental Agro Grãos e Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Moacir Pontes Acioli, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício expedido as fls. 177, diligenciando acerca da intimação 

do impetrante para efetuar o pagamento da multa fixada.

Havendo intimação, e decorrido o prazo sem o devido pagamento, 

cumpra-se com a parte final da sentença de fls. 162/163.

Após, arquive-se os autos, observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85950 Nr: 9098-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula dos Santos Reimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por 

Flávio Bueno dos Santos, falecido em 05 de outubro de 2008.

Compulsando os autos denota-se a necessidade de sanar algumas 

omissões.

As fls. 69 fora nomeado engenheiro agrônomo para realizar as avaliações 

de propriedade do de cujus, o qual manifestou as fls. 75, 108 e 110, 

aceitando o encargo e apresentando proposta de honorários periciais, e 

em última manifestação solicitou prazo para apresentação de honorários.

Assim, intime-se o Sr. Perito Paulo Horvatich para apresentar proposta de 

honorários periciais.

 Apresentado, diga à requerente em 10 (dez) dias.

Havendo concordância com relação aos honorários, cumpra-se a decisão 

de fls. 69.

Deverá a inventariante também manifestar acerca da petição de fls. 134.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248323 Nr: 5118-69.2017.811.0004

 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: Sérgio Juster Zilling da Silva, Maria Elena Delgado da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Roberto Ângelo de Farias, 

Cândido dos Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:17513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 382/386 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, indeferindo o pedido de justiça gratuita aos 

autores.

 As fls. 387/390 os autores pugnaram pelo pagamento das custas 

processuais ao final do processo ou o seu parcelamento.

Defiro o pedido de parcelamento de custas processuais a ser realizado 

em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º do CPC 

e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.

 Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. 

As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena 

de extinção.

Recolhida a primeira parcela, voltem-me para analisar a inicial.

Sem o recolhimento, voltem-me para sentença extintiva.
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277346 Nr: 5633-70.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisnáguia Laura Parreira José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE o requerente a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 23 de agosto 

de 2018, às 13h30min (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).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Abre-se vistas ao representante do Ministério Público por se tratar de 

interesse de menor.

Cumpra-se. Citem-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206622 Nr: 7513-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 1. Aguarde-se a apresentação de resposta à acusação em cartório até o 

dia 14.06.2018.

2. Decorrido o prazo sem a apresentação da defesa e, não havendo 

advogado constituído nos autos, vistas à Defensoria Pública para 

apresentação da resposta à acusação, nos termos do art. 396, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276726 Nr: 5230-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:19416/GO

 Decisão

Autos de cód. 276726

 1. Ante a juntada do laudo de Estudo Social de fls. 69/76, vistas ao 

Ministério Público com urgência sobre o referido relatório, bem como sobre 

o pleito de relaxamento da prisão constante às fls. 64/67.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 8.6.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276726 Nr: 5230-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:19416/GO

 E, por fim, no dia 7.6.2018, a assistente social Kele Regina Novato 

Santiago Santana, apresentou relatório de estudo social 

(fls.69/76).Atualmente, o feito aguarda a distribuição do respectivo 

inquérito policial.Com relação ao pedido de relaxamento da prisão, este 

MM. Determinou vistas ao Ministério Público, nesta data.Seguem anexadas 

cópias dos documentos que reputo importantes para a melhor análise do 

writ: a) cópia da decisão que homologou o flagrante e converteu em 

prisão preventiva; b) cópia em mídia de decisão, em custódia, indeferindo 

o pleito de liberdade provisória; c) Decisão determinando estudo social; d) 

Relatório de estudo social; e) decisão abrindo vistas dos autos ao 

Ministério Público.Sendo que me resta para o momento, renovo protesto de 

estimas e consideração.Barra do Garças, 8 de junho de 2018.Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de DireitoAoExmo. Sr. Relator Dr. Paulo 

CunhaPrimeira Secretaria CriminalEgrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276726 Nr: 5230-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:19416/GO

 .3.Dispositivosa)Revogo a prisão preventiva da autuada Beatriz de Souza 

Carvalho, fixando-lhe como medida cautelar: a) monitoração eletrônica; b) 

recolhimento domiciliar noturno das 18h00 às 06h00 nos dias úteis, e 

integralmente nos finais de semana e feriados; c) impondo-lhe o dever de 

manter o endereço atualizado; d) comparecer nos atos do Inquérito e do 

processo quando intimada, nos termos do art. 316 c/c art. 319, inciso V e 

IX, ambos do Código de Processo Penalb)Expeça-se alvará de soltura, 

com cláusula se por al, em relação à autuada Beatriz de Souza Carvalho, 

mediante o cumprimento das condições do item “a”;c)Ante o adiantado do 

horário (19h:08min), sirva-se cópia da presente decisão como carta 

precatória;d)Intime-se.e)Cumpra-se.Barra do Garças, 08.06.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 278651 Nr: 6430-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial 

em face de Yuri Ferreira dos Santos, pelo cometimento, em tese, dos 

delitos descritos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e artigo 340, 

ambos do Código Penal.Observa-se que, na oportunidade da realização da 

audiência de custódia, o Juízo abriu vistas ao Ministério Público, a fim de 

que se manifestasse oralmente acerca do pedido de revogação, tendo 

este discorrido sobre os fatos e pugnado pelo indeferimento do pleito, uma 

vez que não ficou demonstrada qualquer alteração na situação fática que 

manejasse revogação.Assim, em sede de audiência de custódia, o Juízo 

decidiu pela manutenção da preventiva, cuja decisão passo a 

transcrever:“Vistos. Uma vez já tendo sido convertida a prisão em 

flagrante em preventiva, entendo não haver fato novo suficiente a 
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embasar a mudança de entendimento, motivo pelo qual MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA pelos fundamentos anteriormente descritos” 

(fl.45-v). Verifica-se, pois, que o pleito não passa de pedido de 

reconsideração, uma vez que a revogação de prisão preventiva já fora 

analisada anteriormente. A legislação processual penal não prevê pedido 

de reconsideração, razão pela qual sequer pode ser conhecida por este 

Juízo. É incabível pedido de reconsideração para reexame dos motivos 

determinantes do indeferimento anterior. Ademais, inexiste qualquer 

alteração do quadro fático que possa modificar os fundamentos 

anteriormente lançados.Pelo exposto, não conheço da reiteração do 

pedido de revogação de prisão preventiva.Ciência ao Ministério Público e 

ao procurador subscritor do pedido.No mais, determino à Autoridade 

Policial que prossiga nas investigações, concluindo o inquérito, no prazo 

legal.Distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia da decisão proferida 

em Plantão Judiciário para o mesmo, e arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.Intime-se e se cumpra com máxima urgência por se 

tratar de procedimento com réu preso.Barra do Garças/MT, 07 de junho de 

2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito em subst. legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265470 Nr: 16468-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel José de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL JOSÉ DE FREITAS, Cpf: 

50268775400, Rg: 1525377-5, brasileiro(a), divorciado(a), comerciário, 

Telefone 98442-1387. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AUTOR DO FATO: . Proibição de 

aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros;2. Proibição do autor da violência de 

manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;3. 

Proibição do autor da violência de frequentar os seguintes locais: 

residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida.Ademais, aplico a medida determinada no § 4º do artigo 22, e 

estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja 

descumprimento das medidas protetivas impostas, concernentes a 

obrigação de fazer atinente a disposição do parágrafo 1º do artigo 536 do 

Código de Processo Civil. Intime-se o agressor, para que tenha ciência 

integral desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO.

Despacho/Decisão: Por sua vez, o art. 19, § 1º da lei 11.340/2006, permite 

de ofício a aplicação imediata das medidas protetivas de urgência, 

consoante prescreve, ipsis litteris:As medidas protetivas de urgência 

poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das 

partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser 

prontamente comunicado. Como se vê, a nova lei busca avanço e 

celeridade na solução dos problemas da mulher agredida, sendo permitido 

fixá-las de ofício nos termos do requerimento da autoridade policial.Assim, 

constatada, em tese, a violência doméstica praticada pelo ofensor, as 

medidas necessárias se impõem a fim de proteger a incolumidade da 

ofendida, e por isso aplico de imediato e a requerimento da vítima as 

medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino:1. 

Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, 

no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;2. Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida por qualquer meio de 

comunicação;3. Proibição do autor da violência de frequentar os seguintes 

locais: residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.Ademais, aplico a medida determinada no § 4º do 

artigo 22, e estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

caso haja descumprimento das medidas protetivas impostas, 

concernentes a obrigação de fazer atinente a disposição do parágrafo 1º 

do artigo 536 do Código de Processo Civil. Intime-se a vítima, 

primeiramente, como determina o art. 21, da Lei n. 11.340/2006.Intime-se o 

agressor, para que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as 

medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de 

descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO. .Barra do 

Garças/MT, 13 de novembro de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 11 de junho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164243 Nr: 5990-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rene Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RENE ALEXANDRE DE SOUZA, 

Cpf: 02190269121, Rg: 1.675.967-2, Filiação: Dirceu Alexandre e Sônia 

Maria de Souza Alexandre, data de nascimento: 25/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 

9222 3814. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU: PAULO RENE ALEXANDRE DE SOUZA, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

das custas processuais finais. INFORMO que deverão ser expedidas duas 

guias no site www.tjmt.jus.br, sendo uma no valor de R$ 619,05 

(seiscentos e dezenove reais e cinco centavos), referente a custas 

judiciais, a outra no valor de R$ 126, 01 (cento e vinte e seis reais e um 

centavos) referente a taxa judiciária e o valor de R$ 224,90 (duzentos e 

vinte e quatro reais e noventa centavos) refere-se às custas do contador 

e distribuidor não oficializado, com depósito na conta corrente n° 52.600-2, 

agência 7104-4, do Banco do Brasil, conforme Portaria n.º 205/2012, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DEVENDO COMPROVAR NOS AUTOS O PAGAMENTO, SOB PENA DE 

PROTESTO.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Proceda-se intimação do réu Paulo Rene 

Alexandre de Souza por edital, com prazo de 90 dias para pagamento de 

custas processuais finais.Decorrido o prazo, proceda-se com as 

anotações necessárias e se arquivem os autos.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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 11 de junho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 278039 Nr: 6062-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Vasconcelos e Luz, Daniela Cintra Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 Vistos.

Defiro o pedido da defesa. (fl. 95)

Expeça-se carta precatória à comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a 

fim de que seja fiscalizado o cumprimento do benefício concedido.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

ALBERTO DE AQUINO OAB - MT0002678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOMAR FRANCISCO PAULO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - MT0005752A-O, 

ALBERTO DE AQUINO - MT0002678A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/07/2018 Hora: 13:40 

(Horario de Cuiaba) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIMAIS E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após a constrição do bem pelo sistema RENAJUD a parte exequente 

apontou seu possível paradeiro, assim sendo, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção do indigitado bem. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar o veículo, deverá nomear o exequente como depositário 

do veículo, na exegese do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção 

implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser 

arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça 

ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos 

para custeá-las. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção do veiculo, 

realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 

9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida. Caso o veículo não seja encontrado, desde já 

deverá o oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas avaliações, 

na forma acima determinada. 2. Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525 do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLOSINO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

NORMA LUCIA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARIA DAS GRACAS MORAES LIMA ORMENEZE (REQUERIDO)

ALINE MORAES LIMA (REQUERIDO)

TELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARLUCIA SEBASTIANA LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente no ID 12913923. 2. 

Cumpra-se conforme postulado, sob pena de incidência da multa prevista 

no art. 523, §1°, do CPC. 3. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE FREITAS SALES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 11/07/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILETES EMILIA DAL MAGRO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/07/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000396-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORDEIRO DE FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 
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documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - MT0019950A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J L P FILHO LUBRIFICANTES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/07/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEDZU ABHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA WA UTOMODZA ITIPE WADZEREPRUWE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELESTRANDA GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MARIA GOMES MAIA 04789708624 - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O,para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 11/07/2018 Hora: 13:40 /MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011087-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUZERI REWANARI O A EDZANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WA UTOMOTSI E OMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 56 de 599



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011089-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE TSINHOTSE EWATSUI O UREBETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO TSI REME WATU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA IRENE RODRIGUES DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/07/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VARGAS PESSOA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/07/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANY MARA LOPES SALGADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANY CAMPOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO)

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ABREU LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após ter sido deferida a tutela provisória de urgência no bojo dos autos 

em voga, a parte requerente noticiou o descumprimento daquela 

postulando a majoração da multa. É curial ressaltar ter sido manejado 

agravo de instrumento contra a referida decisão, cuja liminar restou 

indeferida. 2. Pois bem, em leitura acurada do feito, vislumbro ser 

pertinente a aplicação das medidas grafadas no art. 139, IV, do CPC, vez 

que é primordial a adoção de uma das diversas possibilidades de garantir 

a efetividade da tutela jurisdicional, com o escopo de suspender a 

continuidade do certame, bem como eventuais nomeações até a resolução 

da presente demanda. 3. Destarte, não é prudente a continuação do 

concurso público, pois sua realização pode trazer reflexos negativos aos 

candidatos aprovados, que poderão criar expectativas de serem 

nomeados, para depois serem frustrados, caso o certame seja declarado 

nulo ou mesmo o requerente tenha êxito na presente demanda, 
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sobrepondo o número de vagas inicial. 4. Frente ao exposto, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 139, IV, do CPC, DETERMINO a imediata 

suspensão do certame tão somente em relação ao cargo de Assistente 

Social do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, bem como de 

eventuais nomeações, sob pena de multa diária no valor de R$1000,00 (mil 

reais) a ser amortizada solidariamente entre os requeridos e o preposto 

responsável por dar vida a presente medida. 5. Por outro lado, cite-se o 

Estado de Mato Grosso, bem como promova a intimação do requerente 

para que, em 15 (quinze) dias, encarte ao feito o cálculo atualizado da 

multa, bem como o número do CPF do preposto responsável pelo 

cumprimento da liminar, bem como do CNPJ dos requeridos. 6. Comunique 

a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato 

Grosso para que doravante não realize nenhuma posse afeta ao cargo de 

Assistente Social deste órgão. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000461-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA EUGENIA SAAD GUIRRA OAB - GO19952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, tendo em vista que o documento apresentado pelos 

requerentes não comprovam que o segundo autor seria o inventariante, 

ou, que os demais herdeiros autorizam o levantamento do presente alvará. 

No caso, para levantamento do alvará judicial, faz-se necessário o pedido 

realizado por todos os herdeiros, ou apresentação de uma declaração, 

com firma reconhecida, dos herdeiros que não compareceram 

pessoalmente, autorizando o levantamento da quantia pelo herdeiro 

presente. Assim, intime-se a parte autora para regularização, no prazo de 

10 (dez) dias. Após o prazo supra, com ou sem manifestação, retornem 

os autos para sentença. Intime-se. Cumpra-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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 217060 Nr: 1075-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 INTIMAÇÃO ADVOGADOS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 185764 Nr: 6901-04.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda Sousa Virgilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752

 DESPACHO

Processo nº: 6901-04.2014.811.0004 (Cód. 185764)

 Vistos, etc.

1. Há informações nos autos de que a acusada descumpriu as condições 

a serem cumpridas durante o sursis processual, sendo esta uma das 

hipóteses de revogação facultativa prevista no art. 89, § 4º, da Lei 

9.099/95.

2. Em consonância ao entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência consolidada do STJ, antes de revogar o sursis, deverá o 

magistrado proceder com a oitiva prévia do beneficiário, a fim de que se 

manifeste acerca do descumprimento das condições anteriormente 

impostas, in verbis:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

NULIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. REVOGAÇÃO FACULTATIVA. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PACIENTE. ILEGALIDADE PATENTE. 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 89, §§ 3º e 4º, da Lei nº. 

9.099/95, o sursis processual será obrigatoriamente revogado quando o 

beneficiário for processado por outro crime, no decorrer do período de 

prova, ou na ausência de reparação do dano sem motivo justificado, 

sendo a revogação facultativa nas hipóteses em que for processado por 

contravenção penal, no curso do prazo, ou descumprir qualquer outra 

condição estabelecida. 2. No caso de revogação facultativa é 

imprescindível que o magistrado, antes de revogar o sursis processual, 

intime o beneficiário a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto 

ao descumprimento de condição imposta. 3. In casu, diante da notícia de 

que o ora paciente havia descumprido uma das condições da suspensão 

condicional do processo, o magistrado determinou a imediata revogação 

do benefício, sem a sua prévia oitiva, fato que revela patente ilegalidade. 

4. Recurso ordinário a que se dá provimento para anular a decisão que 

revogou o sursis processual, a fim de que seja o paciente previamente 

intimado para se manifestar sobre o descumprimento de condição 

imposta”.

(STJ - RHC 54820 SP 2014/0336644-9, Relatora: Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, Data do julgamento: 10 de março de 2015, T6 – sexta turma)

3. Ante o exposto, assiste razão o teor da cota ministerial às fls. 36, de 

modo que, DESIGNO o dia 26/06/2018 para realização de audiência de 

justificação, precisamente às 15h15min.

4. Intimem-se todos.

5. Expeça-se o necessário.

6. Vistas ao MP.

7. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 08 de maio de 2018.

Fernando da Fônseca Melo

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSARA CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 

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 
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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 Vistos. Trata-se de ação de indenização, 

cujo pagamento foi noticiado pela parte. A decisão do juiz leigo está de 

acordo com a legislação material e processual aplicável à espécie. Assim, 

homologo a decisão acima, nos termos do artigo 40 da Lei 9.9099/95, 

extinguindo o presente processo com resolução do mérito. 

Desentranhe-se a decisão anterior equivocadamente assinada 

eletronicamente. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Barra do 

Garças, 08 de junho de 2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de direito em 

substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SILVA DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANIR SANTOS COIMBRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 30 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RICARDO KOLLETT LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 30 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA QUEIROZ VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.A. DA SILVA - ATACADISTA, "DISTRIBUIDORA SOL NASCENTE" 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 30 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGSON ALVES CAMILO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 
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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, 30 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOURENCO DA NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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, 30 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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, 30 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILEI MARIA DE SOUSA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADALBERTO SOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 
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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. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 07 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE SILVA SIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. O argumento da falta de 

homologação é evidentemente um argumento de hermenêutica 

insustentável, faltando nessa alegação bom senso e conhecimento mínimo 

da funcionalidade do sistema PJE. Falta bom senso uma vez que quer 

nulificar uma decisão realizada e evidentemente assinada pelo magistrado 

(que confere certamente efeito homologador / confirmador), vai contra os 

princípios dos juizados como de simplicidade, efetividade, e do processo 

civil como o da cooperação, boa fé e falta de comprovação do prejuízo 

que o suposto ato nulo acarretaria ao processo. O arcabouço jurídico 

demonstram a legalidade de todos os atos, senão vejamos: LEI Nº 11.419, 

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. Art. 8o Os órgãos do Poder Judiciário 

poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações 

judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, 

preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de 

redes internas e externas. Parágrafo único. Todos os atos processuais do 

processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma 

estabelecida nesta Lei. Resolução Nº 185 de 18/12/2013 que Institui o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de 

processamento de informações e prática de atos processuais e 

estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento, 

determina o seguinte: Art. 3º Para o disposto nesta Resolução, 

considera-se: I – assinatura digital: resumo matemático 

computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada e que 

pode ser verificado com o uso de chave pública, estando o detentor do 

par de chaves certificado dentro da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Br), na forma da legislação específica; Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. Art. 43. O juiz da causa resolverá todas as questões 

relativas à utilização e ao funcionamento do PJe em cada caso concreto, 

inclusive as hipóteses não previstas neste regramento. Sobre a falta de 

conhecimento da funcionalidade do PJE, tem-se que o usuário juiz leigo 

manda sua minuta de sentença por expediente interno (só o juiz leigo e o 

magistrado podem ver neste momento), e o ato só se torna visível a partir 

da assinatura do Juiz Togado, que ao assinar, certamente concordo e 

homologou o projeto de sentença. E o sistema lança a movimentação com 

o nome / identificador do juiz homologador. Alerte-se por fim, que a 

repetição desse tipo de argumento, gerará doravante aplicação de 

sanções tanto por ato atentatório a justiça como por litigância de má-fé. 

Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, deve ser 

acolhido os embargos de declaração, mas rejeitados com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos pedidos incidentes que não 

podem ser manobrados no presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo 

o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, 

por abarcar matérias não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, 

mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se 

as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 30 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURESLINDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 23 de Maio 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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NEIDE SOUZA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. se o processo foi 

informado pagamento, está correto o provimento jurisdicional em aspecto 

teleológico. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, mas rejeitados com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos pedidos 

incidentes que não podem ser manobrados no presente expediente. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias não pertinentes dentro 

do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada por seus próprios 

fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. 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, 23 de 

Maio 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI FELIZARDO FRADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se 

de embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. INTIME-SE PARTE REQUERIDA PARA 

QUE SE MANIFESTE SOBRE A DESISTENCIA DO RECURSO, NO PRAZO 

PRECLUSIVO DE 05 (CINCO) DIAS. 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, 23 de Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se 

de embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 30 de Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se 

de embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 23 de Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AVELANGE PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Foi constado na decisão: 

a) condenar a parte promovida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizados desde 

o arbitramento togado, na forma da Sumula 362 do STJ. Na verdade, o 

correto para o despacho/decisão seria o seguinte teor: a) condenar a 

parte promovida a pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), a título de danos morais, devidamente atualizados desde o 

arbitramento togado, na forma da Sumula 362 do STJ. Ante o exposto, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja retificado o item “b” da parte dispositiva, nos termos alhures 

apontados. Transitada a decisão dos presentes embargos devolva a 

escrivania o processo concluso para sentença de mérito. Intime-se as 

partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 23 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO RICARDO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 
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procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Foi constado na decisão: 

b) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito 

consumerista cometido, os valores que devidamente desembolsou, a título 

de dano moral, devidamente atualizado desde o desembolso, com inclusão 

de juros de 1% desde a citação válida Na verdade, o correto para o 

despacho/decisão seria o seguinte teor: b) condenar a promovida a pagar 

à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, os valores 

que devidamente desembolsou, a título de dano material, devidamente 

atualizado desde o desembolso, com inclusão de juros de 1% desde a 

citação válida Ante o exposto, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, julgados procedentes com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acatados 

para correção de contradição, determinando seja retificado o item “b” da 

parte dispositiva, nos termos alhures apontados. Transitada a decisão dos 

presentes embargos devolva a escrivania o processo concluso para 

sentença de mérito. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 

50 desta lei. 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, 19 de 

Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DOS SANTOS TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 23 de Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012408-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI FLEMING MORATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. As astreintes já foram 

objeto de deliberação, já se tornando direito material, a nosso ver, 

portanto, não deve ser fixado na sentença, deve ser executada em 

petição própria. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, mas rejeitados com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos pedidos 

incidentes que não podem ser manobrados no presente expediente. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias não pertinentes dentro 

do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada por seus próprios 

fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. 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, 23 de 

Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011214-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONES MENDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 
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dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Se já foi determinada a 

extinção pelo pagamento, por óbvio o acordo foi aceito e o pagamento do 

mesmo como justificativa para encerrar a entrega da prestação 

jurisdicional. Então a insurgência é impertinente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 26 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Determino a 

remessa dos autos a contabilidade para apurar o valor real da execução, 

após vistas as partes para manifestar e requerer o que entender de 

direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas praocessuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Maio 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DE MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000359-11.2018.811.0004 Pólo Ativo: ELIZABETH MARIA DE 

MATOS SANTOS Pólo Passivo: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 
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que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 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 Novo 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 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega a Reclamante que adquiriu um aparelho celular, e 40 (quarenta) dias 

após a compra apresentou defeito e foi encaminhado para assistência 

(09.12.2017), sendo que três meses após (08.03.2018) ainda não recebeu 

o produto, pugnando pela devolução dos valores pagos, que somam 

R$999,00. A Reclamada na contestação, aduz que o aparelho da parte 

autora foi entregue em 09.03.2018, portanto não há que se falar em 

ausência de cumprimento de sua obrigação, pugnando pela improcedência 

da inicial. Pois bem, como se observa o aparelho da parte autora retornou 

da assistência um dia após o ingresso da presente, sendo certo que do 

período que a assistência recebeu o aparelho até a data da devolução 

transcorreu 90 dias. No Código do Consumidor é claro em seu artigo 18, 

§1º, que o vicio deverá ser sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. E 

no caso, resta evidente a desídia da reclamada que demorou 90 dias, para 

resolver a situação da parte autora, sendo evidente sua responsabilidade. 

Quanto aos danos materiais, entendo que não caberá a restituição do 

valor, pois o aparelho foi devolvido, ainda que tardiamente, não sendo 

alegado falha posterior no mesmo. Entendo que a responsabilidade da ré 

se baseia na demora da devolução do produto em perfeito estado de uso, 

o que causou transtornos a parte autora. o a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. 2.3. 

DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada MOTOROLA INDUSTRIA LTDA a pagar a quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ELIZABETH MARIA DE MATOS SANTOS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . b) Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos materiais. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011809-94.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA OLIVEIRA Pólo Passivo: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). 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. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 
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situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI BORTOLANZA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO JOSE ROSA (REQUERIDO)

MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001841-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDINO 

BORTOLANZA e outros (1) Pólo Passivo: MATEUS HENRIQUE PEREIRA 

LIMA e outros (1) . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi 

encontrada para citação, cabendo a parte autora indicar o endereço 

correto, o que não ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Ainda, a parte autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar 

endereço do autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se 

inerte. Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000289-91.2018.2015.811.0004 Pólo Ativo: MARIA BONFIM DE 

SOUSA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde sustenta a parte autora que a reclamada envia mensagens que lhe 

custam parte do seu credito, no entanto jamais autorizou a contratação de 

tais. E com isso pleiteia danos morais pela má prestação do serviço. A 

Reclamada na contestação aduz que os serviços informados na inicial, 

somente podem ser ativados por contratação da autora, inexistindo 

qualquer dano moral. Pois bem, em analise aos documentos e fatos 

informados na inicial, verifico que a parte autora, não fez jus de 

comprovar os descontos discutidos neste processo, visto que anexou 

aos autos nenhum documento ou numero de protocolo que comprovassem 

o referido envio das mensagens em questão. Dessa forma, não podendo 

haver produção de prova negativa por parte da ré, forçoso reconhecer 

que a parte autora não cumpriu com o ônus da sua prova, nos termos do 

artigo 373, II do CPC. Assim, a improcedência da inicial se impõe. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO MPROCEDENCIA TOTAL dos pedidos 

formulados pela parte autora. Revogo tutela eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLY FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000233-58.2018.811.0004 Pólo Ativo: JESSICA KELLY FARIAS 

Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 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 
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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(2016). 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 INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde afirma a 

autora que utilizou-se por pouco tempo do serviço da reclamada, sendo 

que neste período recebeu cobranças de planos, mensagens e ligações 

não realizadas, e apesar de todo esforço para cancelar o plano, restou 

infrutífero, de modo que continua recebendo cobranças que entende ser 

indevidas pela má prestação do serviço da ré. Na contestação, a 

Reclamada alega que a autora possuía um plano desde fevereiro de 2017, 

e tal plano foi cancelado por inadimplemento em novembro/2017, e que os 

valores cobrados são devidos de serviços utilizados, não havendo que se 

falar em dever de indenizar. Pois bem, inicialmente verifico que a petição 

inicial apresentada pela parte autora é confusa, ao passo que inicialmente 

aparenta alegar jamais ter possuído qualquer plano com a ré, no entanto, 

posteriormente aparenta discutir serviços cobrados que entende ser 

indevidos pelo plano que possuía. Dessa forma, considerando que a parte 

autora confirma a existência da relação contratual entre as partes, 

entendo que o objeto da demanda consiste na analise das cobranças 

indevidas. Com efeito, em analise aos documentos apresentados pela 

parte autora não é possível confirmar suas alegações, tendo em vista que 

o valor da fatura aumentou gradativamente, objetivando o aumento do 

consumo, de forma que nesta situação, não pode-se cobrar da reclamada 

a denominada prova negativa, visto que caberia a parte autora comprovar 

que a cobrança seria indevida. No entanto, pela simples analise das 

faturas não é possível comprovar tais fatos, visto que a parte autora 

omitiu qual valor seria do seu plano, a data da contratação, entre outros 

dados que seriam fundamentais para comprovar suas alegações. Deste 

modo, a improcedência da inicial se impõe. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revogo tutela 

eventualmente concedida. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001765-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: NEIDE GOMES LIMA Pólo 

Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 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(2016). 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 INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde afirma a 

autora que utilizou-se por pouco tempo do serviço da reclamada, sendo 

que neste período recebeu cobranças de planos, mensagens e ligações 

não realizadas, e apesar de todo esforço para cancelar o plano, restou 

infrutífero, de modo que continua recebendo cobranças que entende ser 

indevidas pela má prestação do serviço da ré. Na contestação, a 

Reclamada alega que a autora possuía um plano desde outubro/2015, e tal 

plano foi cancelado por inadimplemento em outubro/2017, e que os valores 

cobrados são devidos de serviços utilizados, não havendo que se falar 

em dever de indenizar. Pois bem, inicialmente verifico que a petição inicial 

apresentada pela parte autora é confusa, ao passo que inicialmente 

aparenta alegar jamais ter possuído qualquer plano com a ré, no entanto, 

posteriormente aparenta discutir serviços cobrados que entende ser 

indevidos pelo plano que possuía. Dessa forma, considerando que a parte 

autora confirma a existência da relação contratual entre as partes, 

entendo que o objeto da demanda consiste na analise das cobranças 

indevidas. Com efeito, em analise aos documentos apresentados pela 

parte autora não é possível confirmar suas alegações, primeiramente 

porque a parte autora não pagaria por quase dois anos serviços que não 

teria contratado, e segundo verifica-se que o valor da fatura aumentou 

gradativamente, objetivando o aumento do consumo, de forma que nesta 

situação, não pode-se cobrar da reclamada a denominada prova negativa, 

visto que caberia a parte autora comprovar que a cobrança seria indevida. 

No entanto, pela simples analise das faturas não é possível comprovar tais 

fatos, visto que a parte autora omitiu qual valor seria do seu plano, a data 

da contratação, entre outros dados que seriam fundamentais para 

comprovar suas alegações. Deste modo, a improcedência da inicial se 

impõe, sendo certo que as cobranças existentes, são de valores 

consumidos, e portanto devidos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revogo tutela eventualmente 

concedida. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000183-32.2018.811.0004 Pólo Ativo: ALADIM DOS SANTOS 

CAMILO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 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(2016). 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 INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma a autora que contratou o 

serviço de TV da ré em janeiro/2017, mas que em razão da má prestação 

do serviço (sinal ruim), solicitou o cancelamento três dias posteriormente 

no entanto continuou sendo cobrado pelas parcelas indevidamente. A 

Reclamada na contestação, aduz que o autor possui o referido plano 

desde 2012, sendo que recentemente ligou para empresa informando que 

clicou equivocadamente no site na opção de cancelamento, mas que não 

desejava cancelar, solicitando o parcelamento das parcelas em atraso. 

Pois bem, ao final do primeiro áudio apresentado pela reclamada (ID 

12977181) é confirmado a alegação do autor de que o plano de TV já 

estaria cancelado, sendo que a negociação em questão seria referente ao 

seu plano de telefonia. Dessa forma, entendo que as informações do autor 

devem ser acolhidas, visto que a reclamada não comprovou a prestação 

do serviço entre o período de março a agosto, sendo certo que as 

cobranças apresentadas pelo autor, são indevidas. 3.1 Da restituição em 

dobro 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 de 

forma intencional, visto que os serviços foram cancelados 

antecipadamente, e a reclamada continuou efetuando cobranças. Desse 

modo, o quantum da repetição do indébito consiste no valor de R$ 532,00 

(quinhentos e trinta e dois reais) que deve ser pago em dobro, uma vez 

que foi cobrado indevidamente. 3.3. 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 a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. 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. 

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, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 

(quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, 0t: a) CONDENAR, o Reclamado 

CLARO S/A, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ALADIM DOS 

SANTOS CAMILO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . B) ) CONDENAR o reclamado, a devolução em dobro a 

reclamante da importância de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), 

a titulo de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, 

a contar do desconto de cada parcela (54 STJ). Como consequência da 

presente sentença declaro inexistente a relação contratual entre as partes 

referente aos débitos discutidos neste processo. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000095-91.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR 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 Novo 

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). (grifei) 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 Novo 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 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que verificou o empréstimo lançado indevidamente no seu 

holerite, pugnando pela condenação do banco reclamado em danos 

morais. O Réu na contestação apresenta documentos que comprovam a 

devida contratação do empréstimo, sendo que o TED de liberação do valor, 

foi exatamente a conta informada pela autora na inicial que seria de sua 

titularidade. Sendo certo afirma, que a autora adquiriu o referido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 69 de 599



empréstimo juntamente inclusive com sua filha, que assinou o contrato, 

tudo conforme documento apresentado. O autor posteriormente, vem aos 

autos, alegando que não tem mais interesse na presente ação, e 

pugnando sua desistência. Pois bem, entendo que cabe a desistência da 

ação em qualquer momento do processo, inclusive não havendo 

necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, verifico que 

considerando os documentos apresentados pela Reclamada, a divida é 

devida, conforme documentos apresentados. Sendo assim, conforme 

determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações do Reclamado. Com efeito, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, a parte reclamada comprovou a origem a divida, ao 

qual considero que o empréstimo em discussão neste processo é devido. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado 

a condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ingressar com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do 

percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé, bem como as custas processuais. Revogo a liminar concedida, 

devendo ser intimado o banco réu para restabelecimento da cobrança do 

empréstimo. Sem honorários neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA BORTOLANZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO)

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000143-50.2018.811.0004 Pólo Ativo: KAMILA BORTOLANZA 

DE SOUZA Pólo Passivo: JOSE HUMBERTO RODRIGUES . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

oposição da reclamada (ID 13054151), em razão de acordo realizado em 

que envolve a presente demanda em seu objeto. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000081-10.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIA SANTANA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Pólo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A 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). (grifei) 

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 DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, onde afirma a Reclamante em resumo, 

que realizou uma viagem 23.01.2017, com saída de Rio de Janeiro/ RJ e 

destino a Barra do Garças/MT, mas em razão das condições climáticas, o 

desembarque ocorreu na cidade de Rondonópolis/ MT. Após o 

desembarque foi informada que suas malas teriam sidos extraviadas. 

Aduz que a Ré não entrou em contato, e que ao ligar para a reclamada foi 

informada que sua bagagem foi encontrada e estaria na sua residência em 

25.01.2017. Assim, pela atitude indevida da Reclamada, pleiteia 

condenação em danos morais. A empresa promovida na contestação 

aduz que devolveu a bagagem da autora em dois dias uteis, cumprindo 

sua obrigação, não sendo esse lapso temporal suficiente para 

caracterizar abalo moral. Pois bem, em que pese as alegações da parte 

Reclamada, ainda que o extravio tenha perdurado por dois dia, é evidente 

a falha na prestação do serviço, visto que tal situação causou sim 

transtornos a parte autora. Nesse contexto, evidente que houve vício na 

prestação do serviço e que a culpa não foi da consumidora, uma vez que 

ao desembarcar é de responsabilidade a entrega imediata da bagagem 

aos passageiros. Havendo típica relação de consumo, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor do produto ou 

serviço é objetiva, onde basta haver a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, para emergir o dever de 

reparar os danos decorrentes. Ademais, denota-se que é 
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responsabilidade das empresas transportadoras, os bens transportados 

por esta, pois deve transportar as bagagens dos passageiros e levá-las 

incólume ao seu destino, para que não seja caracterizada a má prestação 

de serviço. Não incide qualquer dos motivos elencados no § 3º do art. 14, 

do CDC, logo, ressai o dever de indenizar. O fato ultrapassa a linha do 

mero dissabor, pois é cediço que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. Nesse sentido a jurisprudência: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. VERBA 

HONORÁRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. Falha 

na prestação de serviço configurada, diante da violação e extravio 

temporário da bagagem. Danos morais. Mantido o quantum indenizatório. 

Verba honorária. Majoração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70053854295, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

30/10/2013). Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 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 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a 

pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados à Reclamante ANTONIA SANTANA OLIVEIRA 

DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). 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

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 013/2018 – DF

O EXMO. DR. JOSÉ EDUARDO MARIANO, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Cáceres-MT em substituição, no uso de suas atribuições 

legais,

RESOLVE:

DIVULGAR o Gabarito Oficial da Prova Objetiva do Exame de Seleção para 

Conciliador da Comarca de Cáceres.

Questões:

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - C; 6 - E; 7 - E; 8 - A; 9 - A; 10 - D; 11 - A; 12 - 

C; 13 - A; 14 - C; 15 - C; 16 - E; 17 - C; 18 – Anulada; 19 - B; 20 - D; 21 - C; 

22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 – E; 26 - A; 27 - C; 28 - D; 29 - A; 30 - D; 31 - E; 

32 - C; 33 - C; 34 – E; 35 – C; 36 - C; 37 - C; 38 - D; 39 - D; 40 - D; 41 - A; 

42 - A; 43 - D; 44 - A; 45 - B; 46 - D; 47 - A; 48 - C; 49 - D; 50 - E.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônica) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Foro. Eu, Gestor Geral, digitei.

Cáceres-MT, 11 de junho de 2018.

José Eduardo Mariano, Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição 

Legal 

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81090 Nr: 7648-55.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedi o envio de 

intimação via DJE para intimar o patrono da parte autora, , para que 

informem se houve a venda e partilha do referido imóvel.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 171538 Nr: 7445-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES CORREIA, RENATO 

GONÇALVES CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedo o envio de 

intimação via DJE para o patrono da parte autora, para que tome ciência de 

que já decorreu o prazo de suspensão dos autos.

2ª Vara Cível

Intimação

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 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – 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. 3 – 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, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 
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cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos 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. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 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). 8 

– 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. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 08 de junho 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 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, 08 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157859 Nr: 5573-67.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PIRES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo de suspensão, nos termos do art. 152,VI do 

CPC, INTIMO a parte autora para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147292 Nr: 5612-98.2012.811.0006

 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: MARIA CATARINA NUNES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176836 Nr: 363-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL, MARGARIDA 

RIBEIRO DA SILVA CABRAL, JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL, 

MATILDE RIBEIRO CABRAL, MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES, JOELCIO 

APARECIDO RIBEIRO, JOEL RIBEIRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 179830 Nr: 2161-60.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457 OAB/MT, TATIANE CORBELINO LACCCAL DA 

SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante ao decurso do prazo de suspensão, INTIMO a parte autora para 

manifestar nos autos, em cumprimento ao r. despacho a seguir transcrito: 

"2 – Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10 dias, apresentar o requerimento administrativo com a negativa da 

concessão da indenização pretendida, sob pena de indeferimento da 

petição inicial por falta de interesse de agir, com espeque no art. 321, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, julgando extinto o processo 

sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do mesmo Diploma 

Legal.

3 – INTIME-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 227717 Nr: 12651-73.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER JUNIOR DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para a parte Embargada manifestar nos autos. Isso posto, encaminham-se 

os autos ao Embargante para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137876 Nr: 7288-18.2011.811.0006

 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: RITA DE CÁSSIA CRUZ COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 4759-26.2011.811.0006

 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: LUZIA MARTINS NOVAKC, MARCIAL NOVAKC, TERCIO 

NOVACK, HELVIA NOVACK, MARLEI NOVAKC, FRANCISCO CARLOS 

NOVAKC, NELVECIO NOVAKC, MARCOS NOVAKC, REGMA NOVAKC 

LOCATE, MARCIA NOVAKC DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETO - OAB:12363 SP

 Ante ao retorno dos autos da 2ª Instância, nos termos do art. 152, VI do 

CPC, ITIMO as partes, por meio de seus advogados, para manifestação, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27640 Nr: 2956-86.2003.811.0006

 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: ELIZABETH DUARTE CAVALCANTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ, RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY, 

JARBES BALIEIRO DAMASCENO, WANDERLEI VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB: 15.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA - 

OAB:, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, GRACIELE SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:, GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160727 Nr: 8542-55.2013.811.0006

 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: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO 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:16.227-A/MT, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191129 Nr: 8988-87.2015.811.0006

 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: GELZA SOCORÉ CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA JOSÉ DUARTE, ODEBE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a contestação retro, foi 

apresentada tempestivamente. Isso posto, intimam-se a parte autora, para 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135843 Nr: 4972-32.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FABIO TAKASHI MATSUSHISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VITOR SATO, MARICELMA 

BARBOSA DA SILVA SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para a parte Requerida manifestar nos autos. Isso posto, nos termos do 

art. 152,VI do CPC, intimam-se a parte autora, por meio de seu advogado 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163645 Nr: 912-11.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA CENTER MOTOS, JOSE GOMES DA 

SILVA SOBRINHO, RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOEL ALVARES 

CAMPOS JUNIOR, para devolução dos autos nº 912-11.2014.811.0006, 

Protocolo 163645, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90536 Nr: 5764-54.2009.811.0006

 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 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MT-ASDERMAT, MANOEL BASILIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Ante a devolução dos autos da 2ª Instância, nos termos do art. 152,VI do 

CPC, INTIMO as partes para manifestarem, por meio de seus advogados, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 1485-15.2015.811.0006

 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: JANE BELLOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 Código: 178749

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada (fl. 206), porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida, nem se manifestou. Diante disso, com fundamento no 

art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado 

do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 189/190 e 

reiterado à fl. 199, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete 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.

2 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sobretudo quanto ao pedido de 

pagamento da multa (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Cumprida tal providência, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, o que deverá ser certificado, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 06 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162180 Nr: 9964-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CARMEM DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código n. 162180

DECISÃO

1 – O presente feito não mais trata de ação de busca e apreensão, pois a 

decisão de fls. 74/76 converteu a ação de conhecimento em execução. 

Dessa forma, após a citação e intimação às fls. 61 e 67, a parte 

executada foi citada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias ou 

apresentar embargos à execução no prazo legal (fl.80).

Devidamente citada da execução (fl. 80), a parte executada apresentou 

de forma equivocada peça de contestação como se ação fosse de 

conhecimento, ao passo que a parte exequente apresentou impugnação 

no mesmo sentido. Dessa forma, PROCEDA-SE o desentranhamento da 

peça de contestação às fls. 81/83, bem como a impugnação à fl. 90, 

permanecendo nos autos somente o instrumento de procuração e demais 

documentos anexos à peça.

2 – Considerando as tentativas infrutíferas, a informação da executada à 

fl. 61 em 23/10/2014 de que vendeu a motocicleta para alguém que sequer 

sabe o nome e ainda a ausência de apresentação de defesa quando 

devidamente citada na ação de busca e apreensão (antes de sua 

conversão), bem como o pedido da parte executada às fls. 94/96, este 

Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema "BACENJUD" até o valor da 

execução (fl. 95) devendo os autos permanecer em Gabinete 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.

4 – Caso exitosa a tentativa de constrição do item 3, PROMOVA-SE a 

vinculação do valor arrestado aos vertentes autos.

5 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 6 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

7 – Após, CONCLUSOS para demais deliberações.

 8– CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 2453-55.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO DE ALMEIDA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRANCO TUR, ROSANE DE OLIVEIRA 

SOARES MEIRA M.E., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:5475 OAB/MT, maria emilia gonçalves de rueda 

- OAB:23.748/PE

 Código: 86953DECISÃO (...) Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 615/616, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...).2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.3 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 1, (...)Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 

– (...) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Ressalte-se que a presente decisão determina de pronto a 

busca de bens em todos os mecanismos colocados à disposição do Poder 

Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará em 

arquivamento do processo por inércia do credor e falta de providências 

úteis ao deslinde do feito.9 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 28 

de maio de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99885 Nr: 4976-06.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBORINA CORRÊA DA SILVA, DAMIEN REYES 

PUERTAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Código: 99885 DECISÃO (...)DEFERE-SE a busca de veículos registrados 

em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância 

com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.(...)8 – Cumpridas 

todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que 

se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão 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 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, 

08 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002558-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

E. V. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002558-97.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GLEICIMAR LINA DA SILVA, EVELLYN VANESSA SILVA 

FORTUNATO INTERESSADO: MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA 

Vistos, etc. Verifica-se equívoco na distribuição eis que o feito foi 

endereçado à 1ª Vara Cível desta Comarca. Assim, proceda com a 

redistribuição do processo, encaminhando - ao à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, procedendo com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 75 de 599



Cáceres, 11 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE SOUZA (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: 1002560-67.2018.8.11.0006. AUTOR: 

EVERTON SANTANA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Emende-se a inicial 

para instruir com cópia do comprovante da decisão administrativa, no 

prazo de 15 dias. Cáceres, 11 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 11 de 

junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002097-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DE ARAUJO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 11 de junho de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53111 Nr: 1995-43.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS LEITE

 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 entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita CERTIFICO que, em 

cumprimento ao Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, Código n. 

53111/228662, expedido pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara desta 

cidade e comarca, que me dirigi na Rua das Gralhas n. 35, Jd. do Trevo e 

fui informada pela Sra. Júlia, que reside no endereço a mais de seis 

meses, que não conhece o Sr. ANDERSON RAMOS LEITE. Diante do 

exposto, devolvo o mandado para as medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166009 Nr: 3060-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILEY PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA ME, CLEBERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Condiciono a análise do requerimento de fls. 98 mediante a comprovação 

da instituição financeira de que promoveu diligências extrajudiciais, 

mormente a busca de bens imóveis em nome dos devedores.

 Não obstante, esclareça o autor se possui interesse na averbação da 

presente execução junto ao SERASA tal como dispõe o art. 782, §3° do 

Código de Processo Civil.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160899 Nr: 8717-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Vistos etc.

 Esclareça o autor em dez dias se a manifestação apresentada nas fls. 

150 tem a finalidade de desistir do levantamento da penhora online 

realizada nos autos, eis que a faculdade processual atribuída pelo último 

despacho tinha por objeto a manifesfação quanto ao requerimento da 

devedora no sentido de que os valores penhorados sejam para ela 

restituídos.

Neste sentido a última manifestação do credor (fls. 150) não é clara pois 

manifesta pela desistência da adjudicação de bens enquanto que a única 

penhora realizada nos autos é a online [de ativos financeiros].

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160265 Nr: 8061-92.2013.811.0006

 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: ANTONIO CARLOS FERNADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13066-ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529

 Vistos etc.

 Renovo ao autor a oportunidade conferida na intimação anterior de modo 

que no prazo de dez dias deverá se manifestar em relação ao resultado 

da Carta Precatória.

 Advirto o autor que a sua inércia poderá resultar no arquivamento da 

execução.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171697 Nr: 7549-75.2014.811.0006
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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: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS - DISVECO LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOÃO 

TRANCHESI JUNIOR - OAB:58730, José Paulo Moutinho Filho - 

OAB:58739

 Vistos etc.

 O requerimento retro baseia-se em mera suposição razão pela qual deve 

ser indeferido.

 Em regra (art. 455 do CPC) cabe ao Advogado da parte [que indicou a 

testemunha] promover a sua notificação quanto a data, hora e local em 

que será realizada a audiência.

É bem certo que o §4° do mesmo dispositivo estabelece o rol das 

circunstâncias em que será justificado o comunicado judicial da 

testemunha, sendo certo que nenhuma das hipóteses foi 

apontada/comprovada pela parte autora.

 Não obstante, recomenda-se que a autora promova a notificação das 

testemunhas, fazendo-se acompanhar de cópia do despacho que 

designou a audiência, bem como promova o mesmo comunicado à chefia 

imediata daquelas testemunhas.

 Posteriormente, acaso constatado que o modo com o qual as 

testemunhas tenham sido notificadas seja frustrado (§4°, I) ou outra 

circunstância que comprovadamente se exponha a necessidade da 

intimação judicial (§4°, II), poderá assim novamente requerer ao Juízo.

 Assim sendo, fica no momento – por ausência de justificativa concreta da 

parte – INDEFERIDO o requerimento de fls. 505.

 No mais, observe o cartório o cumprimento integral do despacho anterior, 

mormente a intimação pessoal das partes a fim de que tomem ciência da 

designação da colheita de seus respectivos depoimentos pessoais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153086 Nr: 331-30.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA, DONIZETE SILVA 

MOURA

 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: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 Vistos etc.

 Desentranhe a petição de fls. 353/389 por não pertencer a estes autos.

Expeça-se mandado para penhora e avaliação de bens.

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187541 Nr: 6646-06.2015.811.0006

 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: TIBURCIO RODRIGUES, LUCILÉIA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ÁTILA JOSÉ DA SILVA, SELDEN 

SILVA, CIPRIANO FRANCISCO CARON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 174/175, pelo prazo de 60 dias.

Após o decurso, intime a parte para informar sobre a resolução do caso, 

no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 42972 Nr: 1551-44.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ QUEIROZ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T.DE MAEDA 

- OAB:20912-PR

 Defiro os pedidos de fls. 463/464. Expeça-se o necessário.

No prazo de quinze dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 27168 Nr: 2594-84.2003.811.0006

 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): JC DA SILVA COMERCIO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os pedidos de fls. 245 não merecem, por ora, acolhimento.

Antes, deverá a parte Exequente providenciar a emenda para conversão 

da ação de depósito para execução, no 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183453 Nr: 4347-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS LIMA, VALÉRIA CARVALHO SANTOS 

LIMA

 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:

 Nos termos do art. 845, § 1º do CPC, lavre-se termo de penhora do imóvel 

indicado.

Expeça-se o necessário para intimação das Devedoras, inclusive cônjuge 

da Executada Valéria, se casada for e avaliação do imóvel.

Ante o teor da averbação R-6-18.548 - fls. 83, nos termos do art. 799 do 

CPC, providencie a intimação da Credora Fiduciária Caixa Econômica 

Federal dos termos da penhora, instruindo com cópia da petição inicial e 

fls. 82/84. Conste ainda além da ciência para que informe a atual situação 

da dívida.

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.

Com ônus a parte Exequente, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis 

para averbação da penhora.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 137799 Nr: 7182-56.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON JOSÉ DE PAULA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEILA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte Exequente esta desidiosa, eis que sequer manifestou quanto o 

interesse no registro da ação no Serasa, via Serajud.

O pedido de requisição da declaração do imposto de renda já foi objeto de 

pesquisa por este juízo às fls. 136/142, ficando indeferido e impertinente a 

reiteração.

Como não indicou bens e sequer manifestou como apontado no primeiro 

parágrafo acima, rearquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 1709 Nr: 535-70.1996.811.0006

 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 ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE LOURDES FERREIRA 

HAYASHI, ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 Expeça-se nova carta precatória para intimação do Inventariante nos 

termos do despacho de fls. 1020, assim como para prestar os 

esclarecimentos de fls. 1042, no endereço de fls. 1026 e 1035 vº.

Concomitante, intime o Procurador da Executada Francisca para prestar 

os esclarecimentos de fls. 1042, no prazo de 10 dias.

Diligencie a parte Exequente no domicílio da Executada para saber acerca 

da existência de inventário judicial/extrajudicial, no prazo de 60 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7827 Nr: 893-98.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao princípio da economia processual, conste na carta 

precatória a ser expedida nos autos em apenso para intimar o 

Inventariante como deliberado às fls. 224 - intimação da penhora/avaliação 

e regularizar a representação processual.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002185-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Intime-se o requerente a se manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA DO COMPROVANTE DE 

PROTOCOLO DE ID 13590922

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12569423), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003532-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON ARMANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12482132), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12529290), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 1733-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/O

 INTIMO O REQUERIDO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO(A)PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO NO DIA 18/07/2018 ÀS 17:00 

HORAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

J U L G A M E N T O .  D E V E N D O  O ( A ) A D V O G A D O ( A ) E S T A R 

ACOMPANHADO(A)NO ATO DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇÃO PESSOA. EU, MARIANA BORGES DE CARVALHO, 

ESTAGIÁRIA, DIGITEI E ASSINEI.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 88131 Nr: 10945-70.2008.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MIRANDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE KELLY DOS SANTOS 

MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 INTIMO O(A)AUTOR DO FATO POR SEU(A)ADVOGADO(A)ROSE KELLY 

DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ PARA COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 18 

DE JULHO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS, EM SEDE DESTE JUIZADO 

ESPECIAL, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO(A)DE SEU(A)CLIENTE 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, MARIANA BORGES 

DE CARVALHO, ESTAGIÁRIA, DIGITEI E ASSINEI.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002504-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DAVI BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Compulsando os autos, verifica-se constar no polo passivo Caixa 

Econômica Federal. A referida requerida é empresa pública federal, 

devendo o feito ser processado perante o Juizado Especial Federal, nos 

moldes da Lei 10.259/01. Isto posto, julga-se o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, c/c art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte 

requerente. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. CÁCERES, 8 

de junho de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 103731 Nr: 9460-64.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAN, PAULA MÁRCIA CÁCERES DAN, VIVIAN 

LARA CÁCERES DAN, EVELIN MARA CÁCERES DAN, ÍTALO CÁCERES 

DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGOLINO CORBELINO NETO, IRINEU 

SILVEIRA DA CRUZ, DANILO GUSTAVO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996/MT, JOSÉ 

THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836

 Vistos etc,

 Defiro a cota ministerial.

Desentranhe-se e junte-se nos autos principais.

Da manifestação diga o requerente.

 Oficiem-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal, como requer o “parquet”.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199877 Nr: 3343-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BISPO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc,

O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de ADRIANO BISPO DE BARROS, já qualificado, dando-o como 

incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Ante a impossibilidade de citação pessoal, cabível a citação por edital, foi 

declinada a competência e remetido os autos à Justiça Comum, conforme 

decisão de fls. 61.

Em manifestação de fls. 62, o Ministério Público requereu seja suscitado 

conflito negativo de competência, visando o retorno dos autos ao Juizado 

Especial Criminal.

É o que relato. DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se a incidência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal. Depreende-se que o fato ocorreu em 19 de março de 

2016 (fls. 05). Segundo consta a denúncia, na referida data, o denunciado 

trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em 

desacordo com determinação legal, o que restou consubstanciado pelo 

Laudo de Constatação de fls. 22.

O delito supostamente praticado está tipificado no Artigo 28 da Lei nº. 

11.343/2006, cujas penas são: advertência sobre os efeitos das drogas, 

prestação de serviços à comunidade e medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo (Art. 28, incisos I, II e III da 

Lei 11.343/2006)

Reza o artigo 30 da Lei nº. 11.343/2006, que a imposição e a execução 

das penas previstas no art. 28 dessa mesma lei prescrevem em 02 (dois) 

anos.

Assim, tendo em vista que o delito foi praticado 19 de março de 2016 e a 

até o presente momento não houve recebimento da denúncia, a prescrição 

operou-se em 18 de março de 2018, haja vista a inexistência de outras 

causas legais de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição.

Por estas razões, com fulcro no Artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 

art. 30, da Lei nº. 11.343/2006, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ADRIANO BISPO DE BARROS, qualificado nos autos, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição.

Às providências.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131957 Nr: 652-36.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONIZIO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de DEONIZIO DE MORAES, qualificado nos autos, 

pela suposta prática do delito previsto no Artigo 46, parágrafo único, da 
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Lei nº 9.605/98.

O Ministério Público, à fl. 91, requer declínio de competência para a 5ª 

Vara desta Comarca, haja vista o delito supostamente cometido se tratar 

de crime ambiental.

 DECIDO.

 No caso dos autos, está a ser apurada suposta prática de crime 

ambiental previsto no Artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, tendo 

como indiciado DEONIZIO DE MORAES.

Havendo prática de crime ambiental, hei de reconhecer a incompetência 

desta vara para o julgamento do presente feito, tendo em vista que a 5ª 

vara desta Comarca detém competência especializada para tanto.

Ex positis, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara Criminal para o 

presente feito, e DETERMINO sua remessa à 5ª Vara desta Comarca, com 

competência para julgar crimes afetos ao meio ambiente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 20071 Nr: 1205-98.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVONILDO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc, Trata-se de Ação Penal em que o réu GEVONILDO ROCHA DA 

SILVA foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no Art. 171, 

caput, c/c Art. 71 ambos do Código Penal. (...) Assim, pode-se afirmar que 

entre a data do recebimento da denúncia até a causa suspensiva da 

prescrição decorreu mais de 03 (três) anos, podendo-se afirmar com 

segurança que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois do 

término do prazo da causa suspensiva até a presente data, decorreu mais 

de 10 (dez) anos. Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 

109, V, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

GEVONILDO ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta 

prática do delito previsto no Art. 171, caput, c/c Art. 71 ambos do Código 

Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem 

nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição. Ciência ao Ministério Público e à Ilustre Defesa. Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 101612 Nr: 6708-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAU MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DIAS - 

OAB:12395/MT

 Vistos etc; O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de OLAU MORAIS DE SOUZA, já qualificado, pela 

suposta prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal e art. 

42, inciso I, do Decreto-Lei nº 3.688/41. (...)Destarte, tendo em vista que o 

delito foi praticado na data de 25 de agosto de 2010, a denúncia até o 

momento não foi recebida e sobreveio decisão que declarou a suspensão 

do processo (artigo 366, CPP) em 23 de agosto de 2013 (fl. 48), sendo 

este o último marco suspensivo da prescrição, verifica-se que houve o 

término do prazo da suspensão processual na data de 22 de agosto de 

2016. Assim, pode-se afirmar que entre a data do fato até a causa 

suspensiva da prescrição se passaram mais de 03 (três) anos, 

podendo-se afirmar com segurança que houve a prescrição da pretensão 

punitiva estatal, pois do término do prazo da causa suspensiva até a 

presente data, decorreu mais de 01 (um) ano. Por estas razões, com 

fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, inciso VI, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado OLAU 

MORAIS DE SOUZA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos 

delitos previstos no art. 147, do Código Penal e art. 42, inciso I, do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou 

impedimento da prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre 

Defesa.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 1026-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos etc;

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de MARCELO MANOEL DA SILVA, qualificado nos 

autos, por ter supostamente cometido a infração disposta no Artigo 32 da 

Lei nº 9.605/98.

O Ministério Público, à fl. 77, requer declínio de competência para a 5ª 

Vara desta Comarca, haja vista o delito supostamente cometido se tratar 

de crime ambiental.

 DECIDO.

 No caso dos autos, está a ser apurada suposta prática de crime 

ambiental previsto no Artigo 32 da Lei 9.605/98, tendo como indiciado 

MARCELO MANOEL DA SILVA.

Havendo prática de crime ambiental, hei de reconhecer a incompetência 

desta vara para o julgamento do presente feito, tendo em vista que a 5ª 

vara desta Comarca detém competência especializada para tanto.

Ex positis, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara Criminal para o 

presente feito, e DETERMINO sua remessa à 5ª Vara desta Comarca, com 

competência para julgar crimes afetos ao meio ambiente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 176594 Nr: 205-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ARRUDA INES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de ADEMIR ARRUDA INÊS, qualificado nos autos, 

pela suposta prática do delito previsto no Artigo 32 da Lei nº 9.605/98.

O Ministério Público, à fl. 139, requer declínio de competência para a 5ª 

Vara desta Comarca, haja vista o delito supostamente cometido se tratar 

de crime ambiental.

 DECIDO.

 No caso dos autos, está a ser apurada suposta prática de crime 

ambiental previsto no Artigo 32 da Lei nº 9.605/98, tendo como indiciado 

ADEMIR ARRUDA INÊS.

Havendo prática de crime ambiental, hei de reconhecer a incompetência 

desta vara para o julgamento do presente feito, tendo em vista que a 5ª 

vara desta Comarca detém competência especializada para tanto.

Ex positis, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara Criminal para o 

presente feito, e DETERMINO sua remessa à 5ª Vara desta Comarca, com 

competência para julgar crimes afetos ao meio ambiente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 21857 Nr: 2654-91.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc. Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de INÁCIO JOSÉ DA SILVA, 

qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, 
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da Lei nº 9.503/97. (...)Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c 

Art. 109, VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado INÁCIO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta 

prática do delito previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, pela ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de 

interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição. O presente 

“decisum” servirá como ofício para comunicação ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso, ao Instituto Nacional de 

Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as anotações cabíveis. 

Cumpram-se cabalmente as comunicações constantes da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 16143 Nr: 1544-91.2001.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAMAR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc, Cuida-se de Ação Penal em que OAMAR DE SOUZA SANTOS, 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso como incurso nas sanções do Artigo 180, caput, do Código 

Penal. (...)Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, 

“caput”, inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado OAMAR DE SOUZA SANTOS, qualificado nos 

autos, pela suposta prática do crime previsto no Artigo 180, caput, do 

Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição. Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa. Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 32-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUELITON PEREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc; Cuida-se de Ação Penal em que DAUELITON PEREIRA VIANA, 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso como incurso nas sanções do Artigo 331 do Código Penal. 

(...) Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, 

“caput”, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado DAUELITON PEREIRA VIANA, qualificado nos 

autos, pela suposta prática do crime previsto no Artigo 331 do Código 

Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem 

nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição. Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa. Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 17597 Nr: 2261-06.2001.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA JANNY XAVIER SANTOS, JONAS 

CARDOSO VIANA, VANDO VIEIRA DA SILVA, NÉZIO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, GASPAR SCHMIDT - 

OAB:6175, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994

 Vistos etc, Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de TEREZA JANNY XAVIER 

SANTOS, JONAS CARDOSO VIANA, VANDO VIEIRA DA SILVA e NÉZIO 

TOLEDO, qualificados nos autos, pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 180, caput, do Código Penal. (...) Por estas razões, com fulcro no 

Art. 107, IV c/c Art. 109, IV e V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE dos acusados TEREZA JANNY XAVIER SANTOS, JONAS 

CARDOSO VIANA, VANDO VIEIRA DA SILVA e NÉZIO TOLEDO, 

qualificados nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou 

impedimento da prescrição. O presente “decisum” servirá como ofício para 

comunicação ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, ao 

Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as 

anotações cabíveis. Cumpram-se cabalmente as comunicações 

constantes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5900-90.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc, Cuida-se de Ação Penal em que LUIZ AUGUSTO DA SILVA 

CALVÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso como incurso nas sanções do Art. 129, “caput” 

do Código Penal. (...) Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, 

do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ 

AUGUSTO DA SILVA CALVÁRIO, qualificado nos autos, pela suposta 

prática do crime previsto no Artigo 129, “caput” do Código Penal, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição. 

Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa. Às providências. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 41349 Nr: 58-32.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CABRAL DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc, Cuida-se de Ação Penal em que FABIANO CABRAL DOS REIS, 

qualificada nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso como incurso nas sanções do Art. 129, “caput” do Código 

Penal. (...) Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FABIANO CABRAL 

DOS REIS, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no 

Artigo 129, “caput” do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição. Ciência ao Ministério Público e à 

ilustre Defesa. Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234201 Nr: 3954-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 81 de 599



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 A materialidade delitiva (pressupostos) restou comprovada, em face do 

contido no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão; Laudo 

de Constatação nº 400.2.04.2017.004614-01, com resultado positivo para 

a substância entorpecente do tipo ‘maconha’, os quais são suficientes 

para essa fase processual - ‘fumus boni juris’-.Quanto aos indícios de 

autoria do denunciado, vislumbro que estão devidamente caracterizados 

nos autos, em face do contido nos depoimentos e declarações das 

testemunhas Maria Luzia do Nascimento e Douglas Silva Heleno de 

Jesus.Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dúbio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.Isso posto, estando 

presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 56, caput, da Lei 

nº 11.343/06, recebo a denúncia em face de GUILHERME QUINHONES, 

como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, 

aplicando-se as disposições da Lei 8.072/90 no que for cabível.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26/06/2018, às 14:15 

horas, oportunidade em que será interrogado o increpado e inquiridas às 

testemunhas de interesse da acusação e defesa.Agora, cite-se o 

denunciado. Notifique-se. Requisite-se. Intime-se a defesa e as 

testemunhas.Expeça-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230676 Nr: 1631-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.158), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.157.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233955 Nr: 3793-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO NASCIMENTO DE 

MIRANDA, brasileiro, natural de Osasco/SP, nascido em 26/09/1974, filho 

de José Assis Pinto de Miranda e Maria José Nascimento de Miranda, 

cumulada com as seguintes medidas cautelares:a) Comparecimento 

mensal no juízo processante, por 3 (três) meses, para informar e justificar 

suas atividades;b) Comunicação imediata ao juízo de eventual troca de 

endereço;c) Comparecimento a todos os atos processuais;d) 

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;e) proibição 

de se aproximar e manter contato com a vítima VIVIANE NASCIMENTO DE 

MIRANDA.Após a intimação da vítima, SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE COMPROMISSO das medidas 

cautelares acima fixadas, para colocar imediatamente em liberdade o 

increpado MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA, se por outro motivo não 

deva permanecer preso.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato do 

cumprimento desta decisão, cientificar o autuado de que, caso descumpra 

quaisquer das medidas cautelares impostas, ensejará a revogação da 

mesma e decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 312 

do Código de Processo Penal – Lei nº 12.403/11).Notifique-se a vítima dos 

atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao 

ingresso e à saída da prisão, conforme dispõe o art. 21 da Lei n. 

11.340/2006.Por fim, após o cumprimento desta decisão, retornem-se os 

autos conclusos para análise da resposta à acusação e eventual 

designação da audiência de instrução e julgamento.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229429 Nr: 844-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, NERI ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/MT

 DISPOSITIVOPosto isso, nos termos do art. 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO os acusados ANTONIO CARLOS DA SILVA e NERI 

ALVES DA SILVA, como incursos nas sanções penais previstas no artigo 

121, §2º, incisos II, III e IV, c.c art. 29, ambos do Código Penal, nas 

disposições da Lei n. 8072/90, a fim de que sejam submetidos a julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202246 Nr: 4805-39.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILSON LIMA DA MOTA, ALAF MIGUEL 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 4805-39.2016.811.0006 – Cód. 202246

Vistos.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de Valdison Lima da Mota e 

Alaf Miguel Santana, sendo o acusado Valdison Lima da Costa absolvido e 

o acusado Alaf Miguel Santana tido sua conduta tipificada na inicial 

desclassificada para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Devidamente intimado acerca da sentença o réu Alaf Miguel Santana 

manifestou interesse em recorrer (fls. 186).

Às fls. 185, foi recebido o recurso de apelação interposto, sendo que na 

sequência, a defesa do réu Alaf Miguel Santana peticionou requerendo a 

desistência do recurso interposto (fls. 189), em expressa concordância 

do mesmo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Com relação à desistência recursal passo a algumas considerações.

A legislação processual penal, por força do art. 576 do CPP, não se 

defere a possibilidade de desistência recursal por parte do Ministério 

Público, entretanto, com relação à parte ré a legislação não trouxe nenhum 

impedimento, podendo o acusado e seu defensor desistirem de recursos 

anteriormente interpostos, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. 

PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO RÉU. 

HOMOLOGAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Não há ilegalidade no 

ato que homologa pedido de desistência da apelação interposta contra a 

sentença, se o Recorrente, embora tenha manifestado inicialmente seu 

interesse em recorrer, depois, anuiu expressamente à desistência da 

recurso interposto, nos moldes requeridos pela Defensoria Pública. 2. 

Recurso desprovido. (Processo RHC 23133 RJ 2008/0042646-5; Orgão 

Julgador T5 - QUINTA TURMA; Publicação DJe 03/11/2009; Julgamento 6 
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de Outubro de 2009; Relator Ministra LAURITA VAZ).

Importante salientar, que a desistência é irrevogável e irretratável. 

Pronunciando-se o acusado no sentido de desistência o não mais poderá 

dela se retratar, ainda que o faça dentro do prazo recursal, porquanto 

teria havido preclusão lógica, consubstanciada na incompatibilidade da 

prática de um ato processual com relação ao outro já praticado.

 No caso dos autos, verifico conforme a certidão do Sr. meirinho de fls. 

186, que o acusado Alaf Miguel Santana manifestou seu expresso 

interesse em recorrer da sentença vindicada, entretanto, o mesmo, 

através da Defensoria Pública (fls. 189) e de declaração assinada pelo 

próprio Alaf Miguel Santana (fls. 189), desistiu do recurso interposto, o 

que deve ser acatado por este Juízo.

Posto isso, homologo a desistência recursal formulada pelo réu Alaf Miguel 

Santana.

Ciência ao Ministério Público.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

proferida nos autos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos.

Tendo em vista que o reeducando foi transferido para a Penitenciária 

Central do Estado, encaminhem-se os presentes autos ao Juízo 

Competente, mediante as devidas baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218911 Nr: 6291-25.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIQUEL AUGUSTINHO TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453ª/MT

 Vistos.

Não havendo nenhum documento nos autos de que o reeducando esteja 

preso junto a Cadeia Pública local, bem como não estando o mesmo na 

lista de presos da mesma, devolva-se o presente PEP à Justiça Federal, 

nos termos do art. 1.556, da CNGC, in verbis:

Art. 1.556. A expedição de guia de recolhimento ocorrerá após a prisão do 

condenado, devendo o Juízo das Execuções Penais recusar seu 

recebimento, se não acompanhada de prova legal a respeito, observado o 

disposto na norma anterior.

Desta feita, proceda-se baixa na distribuição do feito, devolvendo-se o 

mesmo à Justiça Federal competente.

 Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175354 Nr: 10209-42.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR FELIPE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.

Homologo o cálculo de pena de fls. 207.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao reeducando.

Oficie-se à Cadeia Pública de Rondonópolis/MT, solicitando o 

encaminhamento a este Juízo de eventuais planilhas de remição, 

porventura existentes, em favor do reeducando.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos.

Homologo o cálculo de pena de fls. 212.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao reeducando.

Oficie-se à Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando o 

encaminhamento a este Juízo de eventuais planilhas de remição, 

porventura existentes, em favor do reeducando.

Podendo o CPC (Lei 13.105/2015) ser aplicado por analogia ao processo 

penal (art. 3º, do Código de Processo Penal c\c art. 4º, do Decreto-Lei nº 

4.657/1942), colha-se ciência da I. Representante do Ministério Público, em 

relação ao grifo de fls. 20-v, em atenção ao que predispõe o art. 202, do 

CPC.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 154046 Nr: 1420-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUTO ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos.

Indefiro o pleito defensivo, eis que o feito de Cód. 223611, no qual o 

reeducando encontra-se respondendo a suposta prática criminosa, 

encontra-se em carga com a própria Defensoria Pública, a qual atua em 

defesa de um dos corréus relacionados no feito, portanto, possui livre 

acesso para verificar se o reeducando foi ou não condenado.

Encaminhem-se os presentes autos à Defensoria Pública para que, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, apresente as justificativas do 

reeducando.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 31384 Nr: 1315-29.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOM FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Vistos.

Encaminhem-se os presentes autos à Defensoria Pública para 

manifestação quanto a cota ministerial.

Podendo o CPC (Lei 13.105/2015) ser aplicado por analogia ao processo 

penal (art. 3º, do Código de Processo Penal c\c art. 4º, do Decreto-Lei nº 

4.657/1942), colha-se ciência da I. Representante do Ministério Público, em 

relação às anotações feitas à mão em fls. 602, em atenção ao que 

predispõe o art. 202, do CPC.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234874 Nr: 4460-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

EMERSON PINHEIRO LEITE - OAB:19-744/O, WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Com base em referido dado, foi elaborado pela assessoria do gabinete, 

novo cálculo de pena, inserindo-se a data base em questão, e o resultado 

do novo cálculo indica que o reeducando poderá ter direito ao livramento 

condicional, em data provável de 23/10/2019.Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de livramento condicional efetuado pela defesa.Intime-se o 

reeducando e seu patrono, para ciência da presente e do cálculo de pena 

recém confeccionado.Ciência ao Ministério Público, nos mesmo moldes 

acima elencados.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 28332 Nr: 3550-03.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERNANDES DE SOUZA PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/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 nos autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206844 Nr: 7875-64.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE TORRES MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO 

PINHEIROP DA SILVA - OAB:9331/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 nos autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210435 Nr: 10327-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO CACHUI CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 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 nos autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235403 Nr: 4836-88.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILTON AGUILERA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18.616/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 nos autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROZENDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono do Requerente para que apresente Impugnação à contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001103-37.2017.8.11.0005

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:

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP (RÉU)

MICHELA SINGH BERTO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas 

para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou sua devida 

distribuição no juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para providenciar 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. Nome do(s) 

executado(s): AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND. COMÉRC. IMP. EXP. 

LTDA E OUTROS Localidade: ZONA RURAL Rod. BR 364, Km 750, Bairro 

Deciolândia, na cidade de Diamantino/MT,CEP 78400-000. Finalidade da 

Diligência: BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94037 Nr: 1915-04.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as providências 

necessárias para retificação na capa dos autos e no Sistemma Apolo o 

endereço autal da parte autora, bem como o nome de sua procurador, 

conforme requerido em petitório de fls. 73/73verso.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 3209-91.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Correa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 274/276, no que concerne ao 

levantamento dos valores depositados (honorários sucumbenciais) 

espontaneamente pelo banco demandado.DEFIRO o pedido de penhora ‘on 

line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015.Proceda-se com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 26748 Nr: 960-85.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bueno Bispo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que o precatório requisitório de nº 815/2016 de fls. 173, 

foi encerrado pela central de precatórios, segundo eles por falta de 

documentos, e que nesta data foi expedido novo precatório que será 

ENCAMINHADO ao Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se vê às fls. 280, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85509 Nr: 905-90.2012.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls., nos termos do Provimento 11/2017 - CM, tendo em vista o 

encerramento e devolução do RPV expedido às fls. 70, dos autos, pela 

Secretaria Auxiliar da Presidencia do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40445 Nr: 1294-80.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Pires de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que o precatório requisitório de nº 767/2016 de fls. 126, 

foi encerrado pela central de precatórios, segundo eles por falta de 

documentos, e que nesta data foi expedido novo precatório que será 

ENCAMINHADO ao Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86424 Nr: 2038-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicio Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi expedido a Fazenda Pública Municipal, Requisição 

de Pequeno Valor, ofício nº 1480/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118808 Nr: 2775-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Marcio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Pedro Rosa Neto - OAB:

 Autos n. 2775-97.2017.811.0005

Código n. 118808

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos etc,

 Acolho parcialmente os pedidos descritos às fls. 255/256, vez que os 

dados solicitados pelo Ministério Público podem ser extraídos no Sistema 

Apolo por qualquer servidor lotado na Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT.

 Desse modo, determino seja certificado nos autos as datas exatas em 

que os andamentos foram inseridos e cancelados, bem como as 

justificativas inseridas sobre os cancelamentos, juntando aos autos a 

comprovação das informações.

 Defiro o pedido descrito às fls. 265/266, cumpra-se conforme requerido.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de junho de 2018.
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RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AQUEME MANTOVANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000895-53.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AQUEME MANTOVANI 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - 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. 5 – 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). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Diante da justificativa apresentada pela autora no id. 12911858, 

Designe-se nova data para a realização de audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do juízo. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José 

Mauro Nabig Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA STOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ZANTEDESCHI (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimo o Patrono do Polo Ativo, acerca do Ofício Nº 362-2018 recebido do 

1º Serviço Registral de Diamantino-MT. ID 13591685.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUSA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 15/08/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 
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audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI PINTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000551-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTANA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 08hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000662-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO SZIMANSKI 52252728191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WC VARCONTI DA SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a carta 

precatória devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 15/08/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012410-68.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FELIPE SANTIAGO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT0016627A (ADVOGADO)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012410-68.2014.8.11.0005. REQUERENTE: NESTOR FELIPE SANTIAGO 

FILHO REQUERIDO: SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 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. 5 – 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). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-62.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNER COUTINHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 87 de 599



Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011809-62.2014.8.11.0005. REQUERENTE: WOLNER COUTINHO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio 

de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, 

do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da 

multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a 

completa garantia do crédito exequendo. 4 - 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. 5 – 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). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010053-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010053-81.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: EDSON MARCOS DA SILVA 

EXECUTADO: OLIMPIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

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. 5 – 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). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000652-75.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão em parte da 

tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito 

está revelada através do fato do autor alegar que não firmou contrato 

algum com a reclamada, o que deve ser levado em consideração até a 

contestação da ré. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte 

requerente encontra restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino 1 - Seja notificada a requerida para que dê baixa na inscrição 

em questão até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, 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. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000533-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR JOAO FERREIRA NETO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000533-17.2018.8.11.0005. EMBARGANTE: AGUAS DE DIAMANTINO 

S.A. EMBARGADO: ADIR JOAO FERREIRA NETO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de terceiro opostos por Águas de Diamantino S.A em face de 

Adir João Ferreira Neto. Considerando que o presente feito é conexo a 

ação de cumprimento de sentença de autos n° 1596-12.2009.811.0005 – 

cód.: 40794, a qual tramita na forma física perante este Juízo, e 

considerando o disposto no artigo 2°, parágrafo único, da Portaria 

77/2016-PRES, determino o imediato cancelamento da distribuição do 

presente junto ao PJE, devendo a demanda ser distribuída para 

processamento no Sistema Apolo. Intime-se o patrono da parte 

embargante da presente decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Diamantino, 08 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE PEREIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000647-53.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOZIANE PEREIRA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes que demonstrem o perigo de dano. É que 

em consulta ao SPC e SERASA, constata-se que esta não é a única 

inscrição existente em nome da autora, de forma que não existe qualquer 

risco de dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista 

que ainda que fosse determinada a baixa da inscrição em questão, seu 

nome continuará inscrito por diversos outros débitos, conforme extrato 

que segue anexo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE PEREIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000649-23.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOZIANE PEREIRA 

CONCEICAO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes que 

demonstrem o perigo de dano. É que em consulta ao SPC e SERASA, 

constata-se que esta não é a única inscrição existente em nome da 

autora, de forma que não existe qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo, tendo em vista que ainda que fosse 

determinada a baixa da inscrição em questão, seu nome continuará 

inscrito por diversos outros débitos, conforme extrato que segue anexo. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000654-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DENIZE MARIA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 
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irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes que demonstrem o perigo de dano. É que 

em consulta ao SPC e SERASA, constata-se que esta não é a única 

inscrição existente em nome da autora, de forma que não existe qualquer 

risco de dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista 

que ainda que fosse determinada a baixa da inscrição em questão, seu 

nome continuará inscrito por outro débito, conforme extrato que segue 

anexo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000650-08.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANA OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito. É que em que pese a alegação da 

autora no sentido de que as inclusões em questão são indevidas, pois não 

firmou negócio algum com a reclamada, verifica-se que a ré trata-se de 

empresa de investimento em direitos creditórios, portanto, há a 

necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000644-98.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. I. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano. É que 

em consulta ao SPC e SERASA, constata-se que esta não é a única 

inscrição existente em nome da autora, de forma que não existe qualquer 

risco de dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista 

que ainda que fosse determinada a baixa da inscrição em questão, seu 

nome continuará inscrito por outros débitos, conforme extrato que segue 

anexo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 
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1000645-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FLAVIANO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

Considerando que, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, postergo a análise do pedido de tutela antecipada 

para após a apresentação de contestação. 2. Designe-se audiência de 

conciliação. 3. Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de 

que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente através de seu patrono 

para a audiência de conciliação a ser designada, 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. 5. Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000590-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000590-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que a medida pretendida se mostra 

incabível. Conforme extrato juntado aos autos, a reclamada protestou o 

nome da autora em 23.11.2011, enquanto a declaração de contrato 

quitado é de 25.07.2014, portanto, o protesto foi anterior a quitação, o que 

indica que na ocasião em que foi efetivado, o mesmo era devido. Portanto, 

em que pese a quitação do contrato, o pagamento da dívida de título de 

crédito legitimamente protestado não retira do devedor o ônus de proceder 

ao cancelamento do registro no cartório competente, independentemente 

de se tratar de relação de consumo. Assim, após o pagamento, a 

responsabilidade pela baixa pertence ao devedor, não sendo cabível 

ordem judicial neste sentido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, 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. IV. Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. V. Intime-se 

ainda a parte reclamante, através do seu patrono, para que traga aos 

autos a certidão de protesto da dívida negativada, no prazo de 10 dias, 

tendo em vista que o documento de id. 13408489 não contém todas as 

informações referente a restrição indevida alegada. Diamantino, 11 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA ALBUQUERQUE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000646-68.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HELEN CRISTINA 

ALBUQUERQUE DE ARRUDA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS 

FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. Considerando que, por ora, 

não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

postergo a análise do pedido de tutela antecipada para após a 

apresentação de contestação. 2. Designe-se audiência de conciliação. 3. 

Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. 

Intime-se a parte requerente através de seu patrono para a audiência de 

conciliação a ser designada, 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. 5. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE GOES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 08 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 08 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VILLELA BASSETTO OAB - MG132993 (ADVOGADO)

ISABELLA ALVES SARSUR OAB - MG123171 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 11 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001213-36.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CARCIO CANDIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 09 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-08.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (FINASA S/A) (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010183-08.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

(FINASA S/A) EXECUTADO: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 09 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DANILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 11 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA ALVES KRATCHK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 
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processual, e com suporte no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Cuida-se de reclamação por inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito realizado pela ré, requerendo 

a autora indenização por danos extrapatrimoniais. A negativação em nome 

da parte promovente teria se dado por renovação automática de fiança 

que não teve o consentimento do reclamante. Passo ao exame do mérito. 

Previamente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, ante o contrato de fiança ter sido apresentado pelo 

própria autora no id. 11243709. A fiança é garantia fidejussória pela qual o 

garante se obriga a cumprir a obrigação em caso de inadimplemento do 

afiançado, como dispõe o CC/02: Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma 

pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo 

devedor, caso este não a cumpra. O instituto, em regra, não admite 

interpretação extensiva, como dispõe aquele Código: Art. 819. A fiança 

dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. Por outro lado, 

nada impede que na sua contratação concorram disposições relativas ao 

compromisso de principal pagador e renúncia ao benefício de ordem, 

conforme os artigos 827 e 828, do CC/02: Art. 827. O fiador demandado 

pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, 

que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O 

fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve 

nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e 

desembargados, quantos bastem para solver o débito. Art. 828. Não 

aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II 

- se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o 

devedor for insolvente, ou falido. Assim, infere-se que é possível 

renunciar ao que se tem por regra, como seria o direito ao benefício de 

ordem ou condição de devedor subsidiário. Nota-se que a fiadora 

renunciou ao benefício de ordem e responsabilizou-se solidariamente para 

o cumprimento da obrigação não só durante a vigência do contrato n. 

078.702.351, mas igualmente durante as prorrogações que fossem 

realizadas, conforme consta de forma clara e expressa na cláusula 6 do 

contrato (id. 11243709, p.2). Ainda, inexiste notificação resilitória exarada 

pela autora para desvincular-se da fiança. Nesta linha, mostra-se válida a 

cláusula que determina a prorrogação automática da fiança com a 

renovação do pacto principal, competindo ao fiador, caso pretenda 

desonerar-se da obrigação, agir na forma do art. 835 do Código Civil, 

oportunamente e, não tendo procedido pela notificação, de rigor aplicar a 

jurisprudência do STJ caso dos autos: FIANÇA EM CONTRATO 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO 

BANCÁRIO. CARACTERIZA-SE POR SER, EM REGRA, CATIVO E DE 

LONGA DURAÇÃO, PRORROGANDO-SE SUCESSIVAMENTE. FIANÇA 

PREVENDO, CLARA E EXPRESSAMENTE, SUA PRORROGAÇÃO, CASO 

OCORRA A DA AVENÇA PRINCIPAL. NULIDADE DA CLÁUSULA. 

INEXISTÊNCIA. FIADORES QUE, DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO 

CONTRATUAL, NÃO PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA, NOS 

MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CC. PRETENSÃO DE 

EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. A avença principal - 

garantida pela fiança - constitui contrato bancário que tem por 

característica ser, em regra, de longa duração, mantendo a paridade entre 

as partes contratantes, vigendo e renovando-se periodicamente por longo 

período - constituindo o tempo elemento nuclear dessa modalidade de 

negócio. 2. Não há falar em nulidade da disposição contratual que prevê 

prorrogação da fiança , pois não admitir interpretação extensiva significa 

tão somente que o fiador responde, precisamente, por aquilo que declarou 

no instrumento da fiança - no caso, como incontroverso, se obrigou a 

manter-se como garante em caso de prorrogação da avença principal. 3. 

A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato 

principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao 

art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser 

reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, 

promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do 

Código Civil. 4. Recurso especial provido. (REsp 1374836/MG, Ministro 

Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 03/10/2013, 

DJe em 28/02/2014) A parte autora figurou como fiador de um contrato de 

abertura de crédito celebrado entre a empresa Claudia Cristina Pelanda – 

ME, CNPJ 03.834.359/0001-52 (devedora principal) e o Banco do Brasil, 

em 21/10/2006, sendo que havia cláusula de prorrogação automática. 

Inadimplido o contrato prorrogado, o banco requerido procedeu à inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, porém, a 

parte autora, além de haver expressamente anuído com as prorrogações 

posteriores se comprometeu como principal pagador, renunciado aos 

benefícios conferidos. Por fim, conclui-se que a fiança se dá por escrito e 

não admite interpretação extensiva, ou seja, além do expressamente 

comprometido, como disposto no art. 819 do CC/02. O fiador que firma o 

compromisso de principal pagador pelo prazo inicial, prorrogação ou 

renovação automática e renuncia ao benefício de ordem somente se 

desobriga com a quitação do contrato, sua substituição ou exoneração 

por exegese do art. 828 daquele Código, como inexiste nos autos a 

circunstância de exoneração da fiança, a pretensão inicial é improcedente 

em sua totalidade. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Sem custas, a teor do que 

dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO CLAUDIO 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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GONCALVES PEREIRA (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001263-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE FLAUZINO DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANACLETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Ademais, o pedido de redesignação não compreende 

qualquer prova da justificativa narrada. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA REGINA VANNI (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000159-98.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCELIA REGINA VANNI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

34,50 em desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos 

morais em decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme extrato coligido nos autos. Diante da 

ausência de questão preliminar, passo a julgar o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida através dos documentos 

apresentados no id. 13460281. Nota-se que a parte autora possuía conta 

corrente de nº 512790-4, com Agência em Diamantino/M perante o Banco 

requerido e realizou e contratou crédito pessoal no valor de R$ 770,47 em 

19.11.2014, consignando que a obrigação seria cumprida pela autora 

através de pagamentos em parcelas mensais e, assim sendo, a promovida 

demonstrou a existência do débito no valor de R$ 34,50 decorrente da 

pendência financeira citada que não foi quitada, razão pela qual a autora 

ficou devendo o valor inscrito no SPC/SERASA. Aliás, o autor não 

demonstrou o pagamento do seu débito, seja na petição inicial ou 

impugnação. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação dos serviços pela autora bem como a existência da dívida em 

relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-72.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010170-72.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: ALCIDES MANTELLI 

EXECUTADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 11 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

THAMIRES OHANA SANTANA VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMOLIN SIMON & CIA LTDA (REQUERIDO)

NESTLE BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de reclamação 

originária de consumo de produto vencido por pessoa incapaz, narrando 

os representantes legais que em 03.01.2015 adquiriram um frasco lacrado 

de iogurte no Supermercado Polo – Dalmolin Simon & Cia Ltda (1º 

requerida) da fabricante Nestlé (2º requerida). Argumenta a promovente 

que no dia 04.01.2015 ingeriu o produto e veio a ter problemas médicos, 

sendo que somente após a compra os genitores da autora verificaram que 

a bebida tinha como data de vencimento o dia 28.12.2014. Assim, 

argumenta em petição inicial que o fato ocasionou diversos transtornos, 

razão pela qual pugna pelo deferimento de danos materiais e morais. Em 

defesa, a ré Dalmolin Simon & Cia Ltda aduz preliminares de incompetência 

em razão da matéria e de ilegitimidade passiva e, ao final, requer seja 

reconhecida a decadência e a improcedência da ação (id. 3987167). 

Rejeito as preliminares suscitadas pela parte requerida vez que não se 
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trata de caso complexo, sendo possível julgar o feito mediante as provas 

coligidas aos autos, bem assim por ser o Supermercado Polo o 

responsável pela comercialização do produto em questão, ressaltando 

que esta última matéria preliminar será apreciada da forma adequada no 

mérito da causa. De igual modo, não acolho as preliminares suscitadas 

pela Nestlé, eis que além de ser prescindível a perícia técnica, tal medida 

também é inviável pelo tempo decorrido do evento – período superior a 

dois anos e, ainda, por ser a ré parte legítima pela própria condição de 

fabricante do iogurte em questão, sendo que tal responsabilidade será 

analisada de forma adequada no mérito da causa. Analisadas as questões 

preliminares, passo a julgar o mérito. De plano, de fato, reconheço a 

decadência quanto ao pedido de danos materiais no valor de R$ 6,85 (seis 

reais e oitenta e cinco centavos), considerando que a própria reclamante 

narrou que realizou a reclamação extrajudicial perante o Supermercado 

logo após a compra do produto adquirido em 03.01.2018 e, assim, obteve 

resposta no mesmo ato de comunicação, conforme consta em Audiência 

de Instrução, porém, esta ação só foi distribuída em 31.08.2015, portando, 

foi ultrapassado o prazo previsto no artigo 26 do CDC, de forma que 

decaiu o pedido de restituição do valor pago. Por outro lado, a pretensão à 

reparação moral não decaiu, em razão do prazo de 05 anos para a 

propositura, aplicando-se o artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor. O feito foi regularmente instruído, no entanto, diante da 

recente petição acostada no id. 11626582, passo a considerar a 

testemunha apresentada como mero informante, já que aparentemente 

possui relação de amizade íntima com os representantes da promovente 

(art. 447, §3º, inciso I, do CPC). Dos autos, verifica-se a procedência do 

pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Em suma, a autora 

juntou aos autos a foto da embalagem da bandeja do produto com a data 

de validade vencida (id. 3986917), a nota da compra realizada no 

supermercado requerido em 03.01.2015 (id 3986971, p.4) e os 

comprovantes de consultas médicas (id. 3986941) que indicaram a 

ocorrência de vômitos e diarreias na autora em 06.01.2015, logrando êxito, 

assim, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito indenizatório – 

ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. 

Reconheço, pois, diante das provas juntadas, a verossimilhança do relato. 

A procedência se extrai não só dos documentos apresentados que 

provam a aquisição do produto e a ocorrência de danos à saúde da menor 

em data próxima da aquisição, mas também do depoimento pessoal do 

representante da empresa Dalmolin que esclareceu que ficou sabendo do 

fato e se ofereceu para pagar as despesas hospitalares da autora, 

situação que chama atenção, já que não teria se oferecido para realizar tal 

ato se soubesse que acondicionava e comercializava de forma correta 

seus produtos. Porém, neste particular, é de ressaltar a responsabilidade 

solidária entre a empresa Dalmolin (Supermercado Polo) e a Nestlé, vez 

que no depoimento pessoal do representante legal do Supermercado este 

afirmou que quem realizava a reposição dos produtos não era funcionário 

do estabelecimento, mas sim a promotora de vendas da distribuidora da 

Nestlé, fato que não foi impugnado pela fornecedora em audiência de 

instrução, restando clara a responsabilidade das duas demandadas. 

Nota-se que apesar de não realizar a reposição era dever do comerciante 

zelar pela disponibilização de produtos adequados para o consumo, até 

porque tal situação não afasta a possibilidade de que eventualmente um 

produto vencido permaneça no estoque e seja vendido pelo comerciante, 

não sendo admissível a cisão de responsabilidade. Ainda, diante dos 

elementos de provas juntados pela autora e, em contrapartida, por não ter 

a ré Nestlé desconstituído tais documentos, bem assim pelo fato de que 

em audiência de instrução e julgamento esta requerida sequer apresentou 

testemunhas ou trouxe preposto com conhecimento dos fatos, forçoso 

reconhecer a revelia, presumindo-se verdadeira a matéria fática aduzida 

pela parte promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. No que toca à 

responsabilidade por fato do produto, a responsabilidade é objetiva, tal 

como dispõe o art. 12 do CDC. É dever do fabricante colocar no mercado 

produto de qualidade, sem defeito e apto ao consumo seguro, sendo que, 

frustrada a expectativa, há possibilidade de recomposição moral do 

consumidor. No caso concreto, ademais, após o consumo, a autora viu 

sua saúde efetivamente atingida, como faz prova os atendimentos 

médicos juntados. Entendo, por fim, que não é exigível do consumidor o 

exame minucioso do alimento antes de sua ingestão. Ao contrário, acredita 

(e assim deve ser) que os produtos que são colocados no mercado não 

lhe acarretarão riscos à saúde e a segurança. Por isso há surpresa ou 

perplexidade quando se percebe dano à sua integridade física em 

decorrência do consumo de determinado produto. O ato ilícito (art. 186, do 

Código Civil) é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando 

direito subjetivo individual. Causa dano a outrem, criando o dever de 

reparar tal prejuízo (artigos 927 e 944, do Código Civil e art. 6º, VI, do 

Código de Defesa do Consumidor) seja ele moral ou patrimonial (Súmula 37 

do STJ). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo 

agente, mas imposto pela lei. Nesta linha, restou comprovada a conduta 

ilícita da rés consistente em inserir no mercado e vender produto 

inadequado ao consumo que causou intoxicação alimentar à promovente, 

havendo incontestável nexo causal entre a conduta e o evento danoso, 

ressaindo o dever indenizatório. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Em linhas finais, 

rejeito o pedido contraposto realizado pela requerida Dalmolin, eis que os 

fatos narrados não constituem objeto do pedido inicial da autora. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais e 

PROCEDENTE o pedido de danos morais com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e de correção 

monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 04 de junho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 04 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR KRATCHK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Cuida-se de reclamação por inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito realizado pela ré, requerendo 

a autora indenização por danos extrapatrimoniais. A negativação do nome 

da parte promovente teria se dado por renovação automática de fiança 

que não teve o consentimento do reclamante. De início, rejeito a preliminar 

de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 
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declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a 

parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não 

foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Previamente, cumpre destacar que a 

inversão do ônus da prova é desnecessária, ante o contrato de fiança ter 

sido apresentado pelo próprio autor no id. 11244140. A fiança é garantia 

fidejussória pela qual o garante se obriga a cumprir a obrigação em caso 

de inadimplemento do afiançado, como dispõe o CC/02: Art. 818. Pelo 

contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma 

obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. O instituto, em 

regra, não admite interpretação extensiva, como dispõe aquele Código: 

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação 

extensiva. Por outro lado, nada impede que na sua contratação concorram 

disposições relativas ao compromisso de principal pagador e renúncia ao 

benefício de ordem, conforme os artigos 827 e 828, do CC/02: Art. 827. O 

fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a 

contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. 

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere 

este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, 

livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Art. 828. 

Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou 

expressamente; II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor 

solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido. Assim, infere-se que é 

possível renunciar ao que se tem por regra, como seria o direito ao 

benefício de ordem ou condição de devedor subsidiário. Nota-se que o 

fiador renunciou ao benefício de ordem e responsabilizou-se 

solidariamente para o cumprimento da obrigação não só durante a vigência 

do contrato n. 078.702.351, mas igualmente durante as prorrogações que 

fossem realizadas, conforme consta de forma clara e expressa na 

cláusula 6 do contrato (id. 11244140, p.2). Ainda, inexiste notificação 

resilitória exarada pelo autor para desvincular-se da fiança. Nesta linha, 

mostra-se válida a cláusula que determina a prorrogação automática da 

fiança com a renovação do pacto principal, competindo ao fiador, caso 

pretenda desonerar-se da obrigação, agir na forma do art. 835 do Código 

Civil, oportunamente e, não tendo procedido pela notificação, de rigor 

aplicar a jurisprudência do STJ caso dos autos: FIANÇA EM CONTRATO 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO 

BANCÁRIO. CARACTERIZA-SE POR SER, EM REGRA, CATIVO E DE 

LONGA DURAÇÃO, PRORROGANDO-SE SUCESSIVAMENTE. FIANÇA 

PREVENDO, CLARA E EXPRESSAMENTE, SUA PRORROGAÇÃO, CASO 

OCORRA A DA AVENÇA PRINCIPAL. NULIDADE DA CLÁUSULA. 

INEXISTÊNCIA. FIADORES QUE, DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO 

CONTRATUAL, NÃO PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA, NOS 

MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CC. PRETENSÃO DE 

EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. A avença principal - 

garantida pela fiança - constitui contrato bancário que tem por 

característica ser, em regra, de longa duração, mantendo a paridade entre 

as partes contratantes, vigendo e renovando-se periodicamente por longo 

período - constituindo o tempo elemento nuclear dessa modalidade de 

negócio. 2. Não há falar em nulidade da disposição contratual que prevê 

prorrogação da fiança , pois não admitir interpretação extensiva significa 

tão somente que o fiador responde, precisamente, por aquilo que declarou 

no instrumento da fiança - no caso, como incontroverso, se obrigou a 

manter-se como garante em caso de prorrogação da avença principal. 3. 

A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato 

principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao 

art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser 

reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, 

promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do 

Código Civil. 4. Recurso especial provido. (REsp 1374836/MG, Ministro 

Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 03/10/2013, 

DJe em 28/02/2014) A parte autora figurou como fiador de um contrato de 

abertura de crédito celebrado entre a empresa Claudia Cristina Pelanda – 

ME, CNPJ 03.834.359/0001-52 (devedora principal) e o Banco do Brasil, 

em 21/10/2006, sendo que havia cláusula de prorrogação automática. 

Inadimplido o contrato prorrogado, o banco requerido procedeu à inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, porém, a 

parte autora, além de haver expressamente anuído com as prorrogações 

posteriores se comprometeu como principal pagador, renunciado aos 

benefícios conferidos. Por fim, conclui-se que a fiança se dá por escrito e 

não admite interpretação extensiva, ou seja, além do expressamente 

comprometido, como disposto no art. 819 do CC/02. O fiador que firma o 

compromisso de principal pagador pelo prazo inicial, prorrogação ou 

renovação automática e renuncia ao benefício de ordem somente se 

desobriga com a quitação do contrato, sua substituição ou exoneração 

por exegese do art. 828 daquele Código, como inexiste nos autos a 

circunstância de exoneração da fiança, a pretensão inicial é improcedente 

em sua totalidade. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e 

via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Sem custas, a teor do que 

dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

suscitada pela requerida de falta de interesse de agir, vez que a tentativa 

de resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o 

ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, 

que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Ainda, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que o nome da 

autora, de fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita 

por este juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato 

juntado nos autos, que foi extraído de site de consulta oficial credenciado 

aos órgãos de proteção ao crédito Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato celebrado entre as partes. Ademais, a ré 

comprovou a existência de pagamentos de faturas de meses anterior do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” contratado no telefone nº. (65) 

99946-1763, afastando a hipótese de fraude na contratação. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela 

autora, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de 

demonstrar a quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em 

impugnação, situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo 

requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que 

a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 97 de 599



aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, via de consequência, extingo o processo com resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por 

litigância de má fé no equivalente a três salários mínimos a serem revertido 

em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em quatro salários mínimos 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Revogo a 

gratuidade da parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 11 de junho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 11 junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

suscitada pela requerida de falta de interesse de agir, vez que a tentativa 

de resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o 

ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, 

que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Ainda, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que o nome da 

autora, de fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita 

por este juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato 

juntado nos autos, que foi extraído de site de consulta oficial credenciado 

aos órgãos de proteção ao crédito Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” 

celebrado entre as partes na data de 07 de abril do ano de 2014, sendo 

período anterior à negativação debatida. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Por 

outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos 

débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que 

não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou manifestação plausível em relação aos documentos 

juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 347,85. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 347,85 (trezentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e cinco centavos), quantia que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa por litigância de má fé no equivalente a três salários mínimos a 

serem revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do 
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Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em quatro 

salários mínimos sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Revogo a gratuidade da justiça da parte autora. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 11 de junho 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 11 junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEPOMUCENO (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, 

vez que a pendências financeiras citadas são posteriores à então 

debatida, considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal 

situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisada a 

questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência das 

dívidas no valor de R$463,50 e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela autora, com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos no valor 

de R$ 463,60; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho de 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga ___________________________ 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de junho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 005/2018 - O Doutor Alexandre Delicato Pampado, Meritíssimo 

Juiz de Direito Diretora do Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT., no 

uso de suas atribuições Legais e na forma da lei, torna público o Gabarito 

Preliminar das provas realizadas no dia 10/06/2018, concernentes ao 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 

ESTUDANTES DOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, em conformidade com o Edital n. 02/2018 e pelas 

regras gerais contidas no Edital n. 008/2011/PRES-TJ, abaixo 

discriminados:

* O Edital n° 005/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 50153 Nr: 5489-80.2007.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIALA DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 

COMARCA DE P. LESTE - CARTÓRIO 1º OFÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091/SP, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5489-80.2007.811.0037

Código 50153

Vistos etc.

Trata-se de suscitação de dúvida formulada pelo Banco do Brasil em 
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decorrência de cobrança realizada pelo Cartório do 1º Ofício para o 

registro de penhora, oriunda do processo de Execução nº 2005/035, em 

trâmite na Comarca de Poxoréu-MT.

Na espécie, não mais se discute qual a forma correta de apuração do 

valor dos serviços registrais, ante a decisão de fl. 56 e orientação da 

Corregedoria-Geral da Justiça de fl 105.

 Não obstante o imbróglio causado no trâmite do presente procedimento 

administrativo, e embora a Titular do Cartório do 1º Ofício esteja relutante 

em informa qual o valor pago, além de negar o seu recebimento, ressai do 

documento de fl. 09 que o requerente desembolsou o montante de R$ 

4.187,60 para o registro da penhora, quando deveria ter pago somente o 

valor de R$ 106,80 (3 X R$ 35,60, com base no item 27, c, da Tabela C da 

Lei nº 7.550/2001, vigente à época).

 Forte nesses fundamentos, determino à Titular do Cartório de Registro de 

Imóveis que promova a imediata devolução ao requerente dos valores 

cobrados em excesso, qual seja, R$ 4.080,80 (quatro mil e oitenta reais e 

oitenta centavos), devidamente corrigidos desde a data de 12/07/2007 (fl. 

09), sob as penas da lei.

Intimem-se o suscitante e a titular do CRI de Primavera do Leste-MT, 

devendo esta última ser cientificada via Malote Digital.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de costume.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127860 Nr: 807-38.2014.811.0037

 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: SMDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÍB, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

AUTOS N.º 861-38.2013.811.0037

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NATHÁLIA SOUZA MORAES e JORDANA SOUZA 

PADILHA

PARTE RÉQUERIDA: CRISTIANO MORAES ALVES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Cristiano Moraes 

Alves, Cpf: 03226752197, Rg: 2099736-1 SSP MT Filiação: Joil Alves e 

Aparecida Alves Moraes (Documento), data de nascimento: 20/08/1989, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), cantor profissional, 

Endereço: Rua Caruça,nº 442, Bairro: Vila Maria Baixa, Cidade: São 

Paulo-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA QUE CUMPRA A 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR DEVIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB 

PENA DE MULTA E PENHORA DE BENS. Na hipótese de não apresentação 

de defesa, fica nomeada a Defensoria Pública como curador especial.

RESUMO DA INICIAL: Os exequentes ajuízam a presente ação calcados na 

sentença dos autos do processo nº. 5127-05.2-12.811.0037, código nº 

114629, que fixou, a título de alimentos, a importância de 80,50% do 

salário mínimo vigente. Não obstante o acordo firmado entre as partes e 

devidamente homologado em juízo, durante os meses de setembro, 

outubro e novembro de 2012, o executado não efetuou o valor da pensão 

alimentícia que lhe é devido. Com relação aos alimentos, insta salientar que 

o valor atualizado do débito, para efeito do art. 732 do Código de Processo 

Civil, conforme a tabela de cálculo em anexo, é de R$ 1.592,88 (um mi, 

quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da 

Lei. Primavera do Leste - MT, 8 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 118507 Nr: 861-38.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSM, JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 861-38.2013.811.0037

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NATHÁLIA SOUZA MORAES e JORDANA SOUZA 

PADILHA

PARTE RÉQUERIDA: CRISTIANO MORAES ALVES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Cristiano Moraes 

Alves, Cpf: 03226752197, Rg: 2099736-1 SSP MT Filiação: Joil Alves e 

Aparecida Alves Moraes (Documento), data de nascimento: 20/08/1989, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), cantor profissional, 

Endereço: Rua Caruça,nº 442, Bairro: Vila Maria Baixa, Cidade: São 

Paulo-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA QUE CUMPRA A 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR DEVIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB 

PENA DE MULTA E PENHORA DE BENS. Na hipótese de não apresentação 

de defesa, fica nomeada a Defensoria Pública como curador especial.

RESUMO DA INICIAL: Os exequentes ajuízam a presente ação calcados na 

sentença dos autos do processo nº. 5127-05.2-12.811.0037, código nº 

114629, que fixou, a título de alimentos, a importância de 80,50% do 

salário mínimo vigente. Não obstante o acordo firmado entre as partes e 

devidamente homologado em juízo, durante os meses de setembro, 

outubro e novembro de 2012, o executado não efetuou o valor da pensão 

alimentícia que lhe é devido. Com relação aos alimentos, insta salientar que 

o valor atualizado do débito, para efeito do art. 732 do Código de Processo 

Civil, conforme a tabela de cálculo em anexo, é de R$ 1.592,88 (um mi, 

quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

na forma da Lei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176774 Nr: 8932-24.2016.811.0037

 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: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FABRIS NETO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028-B/MT

 Vistos: Diante das ocorrências acima redesigno o ato para o dia 

21/06/2018 às 16h45min., a fim de tentar um acordo entre as partes que 

abranja o presente feito e os autos em apenso cód. 153410, possibilitando 

que o réu esteja presente e acompanhado de seu advogado constituído. 

Intime-se o advogado constituído do réu. Cumpra-se.”
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111073 Nr: 1428-06.2012.811.0037

 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: MDFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Cód.: 111073

Vistos etc.

Manifestem-se a parte autora acerca do pedido de nulidade.

Sem prejuízo, considerando que no Sistema Apolo a irregularidade de 

cadastro já fora corrigida, de modo que o peticionário consta como 

procurador do requerido.

Para dar prosseguimento ao feito, favorecendo os princípios da economia 

e celeridade processuais, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 30/08/2018, às 17h00min.

Intimem-se as partes para informarem, em 15 dias, as provas que 

pretendem produzir, manifestando, em caso de interesse no depoimento 

pessoal, se desejam a oitiva por meio de carta precatória a ser remetida à 

comarca de domicílio.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste-MT, 07/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153410 Nr: 5989-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEILA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:MT 8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de folhas 67.

 Designo Audiência de Conciliação para o dia 21/06/2018, às 16h30min.

 Intimem-se as partes, bem como a equipe do CREAS para participarem do 

ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 4432-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA FEREIRA DA LUZ, EDILSON DA COSTA 

CARVALHO, JOSIANE DIAS SOARES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Primavera do Leste/MT, 07/11/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131286 Nr: 3813-53.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMDJ, MIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona da parte requerente, Dra Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB -MT/13890, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

enteder de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70983 Nr: 3297-72.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRPB, MDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Primavera do Leste/MT, 07/11/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 3070-19.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRPB, MDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Primavera do Leste/MT, 07/11/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57471 Nr: 5057-27.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRPB, MDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Primavera do Leste/MT, 07/11/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127958 Nr: 904-38.2014.811.0037

 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: JCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDL, EFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro. Para tanto, intimem-se as partes para se 

manifestarem, em 05 (cinco) dias, sobre as provas que pretende produzir, 
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justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento.

No mais, determino seja realizado estudo psicossocial junto a infante e seu 

genitor, devendo o relatório ser juntado aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Após, vista ao MP e conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste, 25/05/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2220-77.2000.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Autos Código nº 14405

Vistos em correição.

Trata-se de ação de inventário, na qual se realizou em audiência acordo 

de partilha dos bens (f. 384/385 e 490), devidamente homologado pelo 

juízo (f. 395), não sendo interposto recurso pelas partes, restando apenas 

a confirmação de recebimento do quinhão pelas herdeiras Cíntia e Michele, 

então menores de idade.

Após exaustiva tentativa de localização dessas herdeiras, não se logrou 

êxito. Todavia, constata-se que atingiram a maioridade.

Isto posto, considerando que a Fazenda Pública Estadual não se 

manifestou acerca da partilha realizada (f. 403), bem como a informação 

de que tais valores são isentos de ITCD (guia de f. 416), determino a 

expedição do competente formal de partilha, conforme acordo de f. 

384/385, nos termos do art. 655 do CPC.

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2220-77.2000.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Certifico que, ao compulsar os autos, não contatamos guia de 

recolhimento para expedição do forma de partilha nos termos da decisão 

de f. 508, oportunidade em que, intimamos o patrono das partes 

interessadas para as devidas providências, bem como, impulsiono ainda, o 

presente feito para vistas à Defensoria Pública em patrocínio da 

inventariante a fim de requerer o que entender de direito, no prazo de 05 ( 

cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162638 Nr: 1521-27.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJA, MESDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada dos documentos de fls.37 a 49 e o comprovante 

de pagamento de fls.48 impulsiono os autos para intimação da Defensoria 

Pública para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49898 Nr: 7649-78.2007.811.0037

 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: VALMOR PAULO LAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a não concordância das partes quanto ao pedido feito pelo 

credor, remetam-se os autos às vias ordinárias, nos termos do artigo 643, 

do CPC.

Antes porém, determino a reserva do bem sob litígio, conforme previsão 

legal contida no parágrafo único do retromencionado artigo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49947 Nr: 7650-63.2007.811.0037

 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: HEITOR DE ALMEIDA SOARES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a não concordância das partes quanto ao pedido feito pelo 

credor, remetam-se os autos às vias ordinárias, nos termos do artigo 643, 

do CPC.

 Antes porém, determino a reserva do bem sob litígio, conforme previsão 

legal contida no parágrafo único do retromencionado artigo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49949 Nr: 7652-33.2007.811.0037

 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: IRAN SERRA NEGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a não concordância das partes quanto ao pedido feito pelo 

credor, remetam-se os autos às vias ordinárias, nos termos do artigo 643, 

do CPC.

Antes porém, determino a reserva do bem sob litígio, conforme previsão 

legal contida no parágrafo único do retromencionado artigo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49953 Nr: 7651-48.2007.811.0037

 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: SILVESTRE DE ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a não concordância das partes quanto ao pedido feito pelo 

credor, remetam-se os autos às vias ordinárias, nos termos do artigo 643, 

do CPC.

Antes porém, determino a reserva do bem sob litígio, conforme previsão 

legal contida no parágrafo único do retromencionado artigo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126496 Nr: 9042-28.2013.811.0037

 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: CARLA FRANCISCA DARCI SANCHES, ELOISA DE 

MENEZES DARCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROCHA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FRANCISCO GALVÃO 

- OAB:18639/RS

 Ação de Indenização por Danos Morais n.º 9042-28.2013.811.0037

Código nº 126496.

Vistos etc...

Considerando que a parte autora já atingiu a maioridade, retifique-se a 

capa dos autos, fazendo constar seu nome completo no polo ativo.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando sua imprescindibilidade, 

bem como se há interesse em se conciliarem em audiência a ser 

designada por este juízo.

Intime-se, outrossim, a parte autora para que se manifeste sobre a petição 

de f. 98/99, no mesmo prazo acima assinalado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126496 Nr: 9042-28.2013.811.0037

 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: CARLA FRANCISCA DARCI SANCHES, ELOISA DE 

MENEZES DARCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROCHA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FRANCISCO GALVÃO 

- OAB:18639/RS

 Pelo MM.º Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Dê-se vista a Defensoria 

Pública no prazo de 10 dias para manifestação. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 126496 Nr: 9042-28.2013.811.0037

 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: CARLA FRANCISCA DARCI SANCHES, ELOISA DE 

MENEZES DARCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROCHA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FRANCISCO GALVÃO 

- OAB:18639/RS

 Vistos em correição.

Acolho o parecer retro. Determino seja realizado estudo psicossocial junto 

à residência do requerido, devendo o relatório ser juntado aos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Sem prejuízo dessa providência, designo a audiência para o dia 23 de 

agosto de 2016, às 14h.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001887-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 27 de junho de 2018, às 08h30min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade acima redesignada. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 09 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001898-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 27 de junho de 2018, às 09h00min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade acima redesignada. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 09 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001767-35.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (AUTOR)

K. B. D. S. (AUTOR)

E. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 13 de 

junho de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001572-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO TONI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CARTA CITAÇÃO DEVOLVIDA PELA EBCT, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY SADY AUGUSTIN (RÉU)

 

INTIMAÇAO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, MANIFESTAREM-SE 

SOBRE A CARTA CITAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO: 

MUDOU-SE

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO RAITER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE, PARA 

MANIFESTAREM-SE SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA CITAÇÃO COM 

INFORMAÇÃO: AUSENTE, CONFORME ID Nº 13307127

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002488-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 08 de agosto de 2018, às 13h00min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade acima redesignada. 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 público. Ao setor de 

expedição para providências, devendo expedir o mandando de citação 

para cumprimento pelo oficial de justiça, bem como observando-se o 

endereço contido no Id. 13165980. Primavera do Leste-MT, 10 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001063-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E 23 TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI (RÉU)

JULIANE DOS SANTOS GARCES (RÉU)

 

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 18 de julho de 2018, às 17h15min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade acima redesignada. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 10 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6575 Nr: 95-15.1995.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO ANTONIO ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 .Isso posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

retificação do cálculo, especificamente para excluir os encargos 

moratórios a partir da data do depósito judicial (04/01/2011 – fls.1.093), já 

que desde então o numerário passou a ser remunerado automaticamente 

pela conta única. Uma vez apurado o valor correto do crédito do 

exequente, o saldo levantado em excesso deverá ser restituído à parte 

executada, pelo credor, mediante prévia correção monetária a contar da 

data do depósito.Pertinente destacar, nesse ponto, que a correção deve 

incidir apenas sobre a diferença a ser restituída, e não sobre o montante 

total depositado, cuja parcela era efetivamente devida ao exequente.A 

Contadoria deve observar, portanto, os seguintes parâmetros:•O valor 
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devido à parte exequente deve ser acrescido de juros moratórios e 

correção monetária até a data do efetivo levantamento. Todavia, os 

encargos moratórios a cargo da parte executada cessam a partir da data 

do depósito judicial. Entre a data do depósito judicial e a data do efetivo 

levantamento, os encargos correm pela Conta Única;•Uma vez apurado o 

valor exequendo correto, deve ser deduzido do valor depositado; o saldo 

apurado deverá ser acrescido de correção monetária a contar da data do 

depósito, já que toda a quantia depositada na conta única (e por ela 

remunerada), foi levantada pela parte exequente, inclusive a correção 

incidente durante o período em que o dinheiro esteve depositado em 

Juízo.Aportando o cálculo judicial, intimem-se as partes para 

manifestação, em 5 (cinco) dias, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento.Em seguida, imediata 

conclusão para deliberação definitiva sobre o cálculo, bem como sobre os 

atos de constrição visando a expropriação para pagamento do saldo a ser 

restituído.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109213 Nr: 8416-77.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO ROCHA GOMES - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8416-77.2011.811.0037 (Código nº 109213)

Ação de Notificação Judicial

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

Requerido: Espólio de Celso Aparecido Rocha Gomes

 Vistos etc.

Trata-se de ação de notificação judicial proposta por Administradora de 

Consórcio Nacional Gazin Ltda em face de Espólio de Celso Aparecido 

Rocha Gomes, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes da integralização da relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.96).

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 pela parte autora, nos moldes do artigo 90 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), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126464 Nr: 9011-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ VERDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028

 Processo nº 9011-08.2013.811.0037 (Código 126464)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Ronaldo Luiz Verdério

Executado: Abrão Dornelles Reis

Vistos em correição permanente.

Para efeito de aferição da propriedade imobiliária, intime-se a parte 

exequente para apresentar cópia atualizada da matrícula do imóvel 

indicado à penhora (fls.56/57), em 15 (quinze) dias.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente. Destarte, intime-se a causídica subscritora da petição encartada 

às fls.49 para regularizar sua atuação processual, apresentando o 

instrumento de mandato, no prazo de 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, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6523 Nr: 195-62.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, PAULO ROGÉRIO 

GOMES, SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449-MT, YTALO AUGUSTO PONA - OAB:OAB/MT16.281-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195-62.1998.811.0037 (Código 6523)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: César Jorge Sechi e Outros

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.165/167).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114806 Nr: 5318-50.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CASTELÂNDIA LTDA ME, 

ANDERSON BATISTA FERREIRA, ALEXANDRE BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5318-50.2012.811.0037 (Código 114806)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S/A

Executados: Supermercado Castelândia Ltda - ME e Outros

Vistos etc.
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Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Itaú 

Unibanco S/A em face de Supermercado Castelândia Ltda ME, Anderson 

Batista Ferreira e Alexandre Batista Ferreira, todos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (fls.123/124).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154177 Nr: 6324-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6324-87.2015.811.0037 (Código 154177)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Executado: Edvaldo Alves Ferreira

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, convertida em execução, 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Edvaldo 

Alves Ferreira, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes da integralização da relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.34).

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 pela parte autora, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil.

Recolha-se o mandado correlato. Baixe-se a medida judicial restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32631 Nr: 869-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZANIR GONÇALVES ITACARAMBI DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA HOROVITZ FRANKEL 

- OAB:195.016 OAB/SP, GUSTAVO VISEU - OAB:OAB/SP 117.417, 

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O, PAULO VINICIO 

PORTO AQUINO - OAB:14250-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Processo nº 869-93.2005.811.0037 (32631)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Kumon Instituto de Educação Ltda.

Executado: Neuzanir Gonçalves Itacarambi de Almeida

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2503 Nr: 1139-30.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARD FERNANDO SUDBRACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTRO CÉZAR SANTOS DE 

LIMA - OAB:RS-31474

 Processo nº 1139-30.1999.811.0037 (Código nº 2503)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Vitor Neisse

 Executado: Gerhard Fernando Sudbrack

Vistos etc.

A intimação (fls.229) deve ser formalizada por meio do advogado 

regularmente constituído, via DJe.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105863 Nr: 4902-19.2011.811.0037

 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: LUIS CARLOS D'ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA - 

OAB:97432/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 4902-19.2011.811.0037 (Código nº 105863)

Ação de Declaratória de Inexistência de Condomínio de Veículos e de 

Proprietários

Requerente: Luis Carlos D’Angelo

Requerido: José Roberto Patrício

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para depositarem o valor dos honorários periciais em 

Juízo, na proporção individual de 50% (cinquenta por cento), nos moldes 

do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (CNJ - META 2).

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 618 Nr: 42-92.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 

Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Processo nº 42-34.1999.811.0037 (79/1999 - Código 618)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Frederico Wagner França Tannure e Outro

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 78-61.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR JOSE HERMANN, HERMANN E HERMANN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - OAB:20912

 Processo nº 78-61.2004.811.0037 (011/2004 - Código 27289)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Jandir José Hermann e Outro

Executado: Jabur Pneus S/A

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 208138 Nr: 3278-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS APARECIDO CORREA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALVES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:MT/ 18.005-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3278-85.2018.811.0037 (Código 208138)

Carta Precatória

 Deprecante: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT)

 Vistos em correição permanente.

Designo audiência para oitiva da testemunha Aldemar Junior Souza de 

Oliveira para a data de 26 de julho de 2018, às 13h00min.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado 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 (CPC, art.455, §1º).

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimações pertinentes (CPC, art.261, §2º).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165808 Nr: 3072-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILTON MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3072-42.2016.811.0087 (Código 165808)

 Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Requerido: Lenilton Mendes da Silva

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, convertida em ação de 

execução, proposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda 

em face de Lenilton Mendes da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Antes da integralização da relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.42).

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 pela parte autora, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, máxime pela inviabilidade de condenação da parte 

requerida em face da ausência de integralização da relação jurídica 

processual, mediante citação.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 107890 Nr: 7033-64.2011.811.0037

 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: LUIS CARLOS MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Processo nº 7033-64.2011.811.0037 (Código 107890)

Ação de Revisão Contratual

 Requerente: Luís Carlos Magalhães Silva

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de revisão contratual proposta por Luís Carlos 

Magalhães Silva em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora noticiou a perda do 

objeto da ação em face do adimplemento das parcelas em mora, 

postulando pela extinção do feito nos termos do artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, 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), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102168 Nr: 1561-82.2011.811.0037

 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: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:11454-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1561-82.2011.811.0037 (Código102168)

Ação de Revisão de Contrato de Crédito Rural c/c Declaratória de 

Prorrogação do Vencimento – Finame Agrícola – Em Decorrência de 

Frustação de Safra e Mercado/Receitas

Requerentes: Savostian Reutow e Outra Requerido: Banco do Brasil S/A

 Vistos em correição permanente.

A parte requerida manifestou expresso interesse na composição (fls.261).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

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.

Destarte, havendo interesse na composição, 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.

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), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130060 Nr: 2783-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS JOSE BLANCO EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:SP 196.461, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:SP 230.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2783-80.2014.811.0037 (Código nº 130060)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

 Exequente: Maggi Administradora de Consórcios LTDA.

Executado: Lucas José Blanco Eireli EPP

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), 04 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122905 Nr: 5447-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICÍO CABRAL 

GOMES - OAB:6.337-MS, ELIZABETH CERQUEIRA COSTA - 

OAB:ES/13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:ES/12.529, MARINA 

BELANDI SCHEFFER - OAB:3232/AC, ROBERTO DUARTE JÚNIOR - 

OAB:OAB/AC 2485

 Processo nº 5447-21.2013.811.0037 (Código 122905)

Liquidação de Sentença

Liquidante: Leandro Pereira Machado da Silveira

Vistos etc.

O cumprimento de sentença demanda a prévia liquidação, consoante 

consignado no ato decisório (item B.8, fls.227).

Intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação dos sócios, ante a 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes 

do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124269 Nr: 6839-93.2013.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBE ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6839-93.2013.811.0037 (Código nº 124269) Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial Exequente: Distribuidora de Bebidas 

Kuluene Ltda Executado: Cleibe Rosa Lima

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.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145116 Nr: 2119-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, LILIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Processo nº 2119-15.2015.811.0037 (Código 145116)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cheminova Brasil LTDA

Executado: Paulo Massanore Bando

 Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143040 Nr: 1205-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2MD CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1205-48.2015.811.0037 (Código nº143040)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Pré Moldados Primavera Ltda

Executado: 2MD Construtora Ltda ME

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Pré 

Moldados Primavera Ltda em face de 2MD Construtora Ltda ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação pecuniária (fls.70).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134957 Nr: 6752-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6752-06.2014.811.0037 (Código 134957)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco Gmac S/A

Executado: Salvador Krominski

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.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106853 Nr: 5935-44.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE SILVEIRA DO LAGO - MERCADO - ME, 

DAIANE SILVEIRA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5935-44.2011.811.0037 (Código nº 106853)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S/A

Executada: Daiane Silveira do Lago – Mercado – ME

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Intime-se a parte exequente 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.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 113931 Nr: 4436-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUSA & BINSFELD LTDA, VERA TERESINHA 

BINSFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4436-88.2012.811.0037 (Código 113931)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executado: Sousa & Binsfeld LTDA

Executada: Vera Terezinha Binsfeld

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

- Sicredi em face de Sousa & Binsfeld LTDA e Vera Terezinha Binsfeld, 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.131/132).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113071 Nr: 3685-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI LIMA DOS SANTOS, SOLANGE 

FRANCISCA DE SOUZA, ADENI DOS SANTOS SILVA, D. J. MECÂNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Processo nº 3685-04.2012.811.0037 (Código nº 113071)

Ação de Execução por Quantia Certa com base em Título Extrajudicial

Exequente: Márcio Lúcio Barbosa

Executados: Juraci Lima dos Santos e Outros

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.114).

Em seguida, 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.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6651 Nr: 39-16.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelvino Roberto Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 39-16.1994.811.0037 (Código 6651)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Adelvino Roberto Ramos e Outros

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5099 Nr: 224-15.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Processo nº 224-15.1998.811.0037 (5099)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco Itaú S/A

Executado: Antenor Santos Alves Junior

 Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 5005 Nr: 138-15.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES 

OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO P. MARQUES OLIVEIRA, MARILUCIA SANTIN, 

JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 138-15.1996.811.0037 (Código 5005)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco Itaú S/A

Executado: Álvaro Luiz Pedroso Marques Oliveira

Executado: João Roberto P. Marques Oliveira

Executada: Marilucia Santin

Executado: José Augusto Figueira Balbino

 Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4314 Nr: 65-14.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRIMAVERA DO 

LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Processo nº 65-14.1994.811.0037 (Código 4314)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Hermes Eickhoff

Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls.221) e 

suspendo o curso da execução, pelo prazo pretendido, nos moldes do 

artigo 10, inciso I, da Lei nº 13.340/2016.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação, em 10 

(dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3079 Nr: 2-33.1987.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Canhizares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT

 Processo nº 2-33.1987.811.0037 (Código 3079)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Jairo Soares Canhizares e Outros

Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100416 Nr: 8236-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES, JOÃO BATISTA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:MT/10.554-E, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-B, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8236-95.2010.811.0037 (Código 100416)

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Banco Itaú S/A

 Executado: Rodo Oeste Transporte Rodoviários LTDA e Outros.

Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 1236-78.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BRUNETTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B
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 Processo nº 1236-78.2009.811.0037 (Código 61739)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Indra Distribuidora de Insumos p/ Agropecuária Ltda

 Executado: Guilherme Brunetta Neto

 Vistos em correição permanente.

 Intime-se a parte requerida para manifestar-se quanto ao pedido de 

sucessão processual (fls.80), em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

109, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de anuência tácita.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30004 Nr: 2287-03.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR LUIZ DE PIERI - 

OAB:5054/MT

 Processo nº 2287-03.2004.811.0037 (Código 30004)

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Requerente: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

Executado: Osmar Martignago

Executado: Vilmar Martignago – Espólio

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a arguição de 

pagamento (fls.230/231), em 15 (quinze) dias, sob pena de anuência 

tácita.

Expirado prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27416 Nr: 165-17.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, 

SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 165-17.2004.811.0037 (Código 27416)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executado: Denis Geisson de Souza Fardin

 Executado: Sebastião Fardin

Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls.207) e 

suspendo o curso da execução, pelo prazo pretendido, nos moldes do 

artigo 10, inciso I, da Lei nº 13.340/2016.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação, em 10 

(dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48192 Nr: 3564-49.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Morais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3564-49.2007.811.0037 (Código 48192)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Paulo Rogério de Morais Machado

Executada: Antônio Cesar dos Santos

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.280).

Autorizo o bloqueio de veículos via Sistema RENAJUD, na forma postulada 

(fls.280).

Concluídas as diligências, conclusos para análise da pertinência do 

requerimento de requisição de ajustes fiscais.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Chamo o feito à ordem e determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 (quinze) dias:1.Apresentar a petição de cumprimento de sentença 

da parte líquida (danos morais), instruído com demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o 

disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária 

adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial 

e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação 

dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível (CPC, art.524);2.Promover a 

liquidação da parte ilíquida da sentença, em autos apartados, nos termos 

da lei.Sobreleva registrar, por oportuno, que a parte ilíquida demanda 

obrigatoriamente a liquidação, não havendo como cindir a verba em face 

do reconhecimento parcial da instituição financeira.Cumpra-se.Primavera 

do Leste (MT), 07 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 
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Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69268 Nr: 1576-85.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA ANA BOKORNI, ROMEU LUIZ BOKORNI - ESPÓLIO, 

KARIS REGINA BOKORNI, STELA MARIS BOKORNI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647, 

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, JANAÍNA MARIA 

TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 Processo nº 1576-85.2010.811.0037 (Código 69268)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Espólio de Romeu Luiz Bokorni e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

A parte exequente postulou pela liquidação por arbitramento, mediante 

nomeação de perito, sem aduzir, todavia, qualquer fato concreto que 

inviabilize a obtenção do valor executado por mero cálculo aritmético.

Nos termos do §2º do artigo 509 do Código de Processo Civil, quando a 

apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá 

promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

No caso concreto, a sentença fixou todos os parâmetros contábeis para 

elaboração do cálculo, inexistindo qualquer fato que justifique a nomeação 

de perito.

O dispêndio com o trabalho minucioso de elaboração do cálculo não pode 

ser equiparado à complexidade que demanda conhecimentos técnicos 

específicos, máxime quando há à disposição das partes inúmeros 

programas para cálculos judiciais.

Portanto, inexistindo hipótese legal de liquidação por arbitramento, revogo 

a nomeação de perito.

Destarte, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, formalizar 

o requerimento de cumprimento de sentença, instruindo-o com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; 

II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114342 Nr: 4742-57.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e 

reconheço a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar o 

procedimento executivo, nos termos do artigo 784, III, do Código de 

Processo Civil.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte embargada 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, em especial pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Translade-se cópia da sentença e da certidão de trânsito aos 

autos da ação de execução de título extrajudicial em apenso (Autos nº 

2021-79.2005.811.0037/Código 33840).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121989 Nr: 4513-63.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA ROSA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Processo nº 4513-63.2013.811.0037 (Código 121989)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Murilo Espinola de Oliveira Lima e Outro

Executada: Maiza Rosa Silveira

 Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, vencido o 

beneficiário da Assistência Judiciária, 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.

Destarte, intime-se o credor para comprovar a titularidade empresarial da 

devedora, mediante certidão da Junta Comercial, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento provisório.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112704 Nr: 3115-18.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADEMILSO BADALOTTI, ELIAS BOCA SANTA, LETICIA 

BADALOTTI, RODRIGO BADALOTTI, GABRIELA BADALOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA 

MODESTINA CASTRO DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, 

JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS DE LELLIS, MARIO 

LUIZ SOARES BRASIL, VALDEMAR CARDOSO DA SILVA, IEDA ADALVE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 52293, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Processo nº 3115-18.2012.811.0037 (Código 112704)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Vademilson Badalotti e Outros

Embargados: Waldir Cardoso da Silva e Outros

Vistos em correição permanente.

A parte embargada postula pela retificação da certidão de trânsito em 

julgado encartada às fls.393.

A sentença foi proferida em 20 de junho de 2012 (fls.320/324).

Em 02 de julho de 2012, foram interpostos embargos de declaração, os 

quais não foram conhecidos em razão da ausência de apresentação da 

peça original, com determinação judicial de desentranhamento da referida 
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petição (fls.388).

 O trânsito em julgado foi certificado às fls.393.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos 

Embargos de Divergência no AREsp n. 386.266/SP, assentou que, quando 

interposto recurso não cabível, a coisa julgada retroage para a data do 

escoamento do prazo para a interposição de recurso contra o último 

julgado admitido.

 Nesse sentido, de acordo com a Ministra Laurita Vaz: “o trânsito em 

julgado se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo 

para o recurso em tese cabível.” STJ - REsp 1112864 MG, Corte Especial, 

DJe 17/12/2014.

De fato, o recurso não conhecido não obsta a formação da coisa julgada, 

retroagindo a data do trânsito em julgado, em razão do juízo de 

admissibilidade negativo, ao momento em que esgotado o prazo legal de 

interposição.

Diante disso, determino a retificação da certidão de trânsito em julgado 

(fls.393).

Em seguida, determino o retorno dos autos arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147792 Nr: 3389-74.2015.811.0037

 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: TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI PRESTADORA 

DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME, ELÓI VITÓRIO MARCHETT, JOÃO 

BATISTA DE CASTRO, TELEFONICA BRASIL S/A, SILVA E VERDERIO DA 

SILVA LTDA (AUTO POSTO 2000), VILSON JOSÉ VIAN, PRIMAVERA 

DIESEL LTDA, CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA, RICARDO ANTONIO DE 

AMORIM, BANCO BRADESCO S/A, RUI DIAS DA SILVA - EPP, BANCO DO 

BRASIL S/A, JANETE MARIA LUNARDI DE AMORIM, MARCELO RAGAGNIN 

FLORES, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, 

ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, Gotardo Máquinas 

Agrícolas LTDA, MAXICASE MÁQUINAS LTDA, ELLEN FABIANA AZPACKI 

DE AMORIM, 3º SGT PM REGINALDO GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT 6218, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, DAIANE LUZA 

- OAB:MT 14.059, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313.863, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, JACQUELINE 

MAGALHÃES GONÇALVES - OAB:17420/O, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:MT 3610-B, joão batista de castro - OAB:, JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA SOARES - OAB:MT/20602/A, JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

MARCUS VINICIUS SANCHES - OAB:PR/38007, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:MT/ 13.739, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942, ROBERTO CÉSAR DA 

SILVA - OAB:11.994/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:MT/10819, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - 

OAB:OAB-MT 15.651, VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:MT 7.950, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... VI – DA RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE ATIVOSA recuperanda 

postula pela retificação da relação de ativos declinada na inicial, pois 

inadvertidamente incluiu, por erro material, bem de família de titularidade 

exclusiva do sócio proprietário Olindo Totti Neto (fls.877/880).Como é 

cediço, na recuperação judicial cabe à parte apresentar relação dos bens 

particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, 

nos termos do artigo 51, inciso VI, da lei nº 11.101/05.Embora na 

sociedade empresarial, da forma constituída pelas recuperandas, a regra 

seja a separação patrimonial de sócio e da sociedade, os Tribunais 

Superiores têm reconhecido a ocorrência de confusão patrimonial, 

autorizando, na hipótese, o alcance dos bens particulares dos sócios. 

Nessa linha de intelecção, é imperioso averiguar se há, no plano fático, 

confusão entre o bem declarado inicialmente como pertencente ao grupo 

recuperando e o do sócio administrador, viabilizando, assim, eventual 

autorização de exclusão da relação.Destarte, determino ao Administrador 

Judicial que proceda com vistoria no imóvel e relate as condições de uso 

do referido bem, mediante subscrição do termo de inspeção correlato. 

Após, imediata conclusão. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 08 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134506 Nr: 6379-72.2014.811.0037

 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: ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA, FLABIO RICARDO 

PAWLINA DO AMARAL, PRIMAVERA DIESEL LTDA, AGRÍCOLA 

ALVORADA LTDA, MARCOS ANTONIO DEWES, MARCANTE E MARCANTE 

LTDA - EPP, Samoel da Silva, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDERSON SANTOS 

NEVES, - OAB:18174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A, 

GARCEZ TOLEDO PIZZA - OAB:8675/MT, GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JOHNAN AMARAL 

TOLEDO - OAB:MT 9.206, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6379-72.2014.811.0037 (Código 134506)

Ação de Recuperação Judicial

 Requerentes: Ana Flávia Pieniz Pawlina e Outro

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pelos empresários 

produtores rurais Ana Flávia Pieniz Pawlina, CNPJ 20.438.998/0001-18 e 

Flábio Ricardo Pawlina do Amaral, CNPJ 20.454.964/0001-17, regularmente 

qualificadas nos autos em epígrafe.

O processamento da recuperação judicial foi deferido em 28 de julho de 

2014 (fls.189/190).

O credor Primavera Diesel Ltda. agravou da decisão (fls.309/310).

O advogado Dr. Samoel da Silva foi nomeado administrador judicial, com 

regular assinatura do termo de compromisso (fls.225).

Publicado o edital previsto no artigo 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, para 

apresentação de habilitações ou divergências, pelos credores, quanto aos 

créditos relacionados, nos moldes do artigo 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 

(fls.191).

O Administrador Judicial apresentou a relação de credores. A 

recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial, em 

conformidade com o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005 (fls.545/550; 

555/618).

Por determinação judicial, aguardou-se o julgamento da medida cautelar no 

REsp. nº 1.578.579-MT (fls.627).

 Decisão do Superior Tribunal de Justiça pelo indeferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial (fls.657/662).

Certidão de trânsito em julgado (fls.663).

Portanto, indeferido o processamento da recuperação judicial e extinta a 
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relação jurídica processual, determino as baixas e anotações de estilo.

Levantem-se eventuais medidas constritivas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132483 Nr: 4785-23.2014.811.0037

 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: GAVIÃO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ANA 

FLAVIA PIENIZ PAWLINA, AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, MARCOS 

ANTONIO DEWES, MONICA GALBIERI DEWES, FLABIO RICARDO PAWLINA 

DO AMARAL, Samoel da Silva, PRIMAVERA DIESEL LTDA, NILZA TEREZA 

D'AMORIN GALBIERI, MPM PINTURAS LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS 

LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, MARCANTE E 

MARCANTE LTDA - EPP, SOLAR CONSULTORIA AGRÔMICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, 

DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:MT 5698-A, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A, GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JOHNAN AMARAL 

TOLEDO - OAB:MT 9.206, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PATRICIA 

VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, 

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187, VANESSA CORREIA 

FAVARIN - OAB:OAB/MT 17.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isso posto, DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005 e determino:I – O 

pagamento de eventual saldo de honorários ao Administrador Judicial, 

mediante prestação de contas e prévia aprovação judicial, no prazo de 30 

(trinta) dias;II – Recolhimento das custas processuais;III – A exoneração 

do Administrador Judicial;IV – A comunicação ao Registro Público de 

Empresas para as providências cabíveis, inclusive baixa da denominação 

“em recuperação judicial”;V – Autorização do levantamento de valores, 

pelos credores, mediante expedição de alvará judicial. Cientifique-se o 

Ministério Público.Em seguida, ultimadas as providências, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59080 Nr: 6699-35.2008.811.0037

 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: GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP (CASA GRANDE 

SUPERMERCADOS), SG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASIL 

TELECOM S/A, BANCO TRIÂNGULO S/A, USINA PANTANAL DE AÇUCAR 

E ALCOOL LTDA, AMERICEL S/A CLARO, Samoel da Silva, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, BANCO DO BRASIL S.A, 

DISBRAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, JERÔNIMO RIBEIRO, 

MITSUI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDIARA BRITO COSTA - OAB:SP/195.683, BEATRIZ 

DE FREITAS COSTA - OAB:9.707-A/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/ 7.680, 

Élen Boldrin - OAB:158928, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13431-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, THAIS SVERSUT - 

OAB:9634/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, 

VERONICA L. DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isso posto, DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005 e determino:I – O 

pagamento de eventual saldo de honorários ao Administrador Judicial, 

mediante prestação de contas e prévia aprovação judicial, no prazo de 30 

(trinta) dias;II – Recolhimento das custas processuais;III – A exoneração 

do Administrador Judicial;IV – A comunicação ao registro público de 

empresas para as providências cabíveis, inclusive baixa da denominação 

“em recuperação judicial”;V – Autorização do levantamento de valores, 

pelos credores, mediante expedição de alvará judicial. Cientifique-se o 

Ministério Público.Em seguida, ultimadas as providências, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 195385 Nr: 6582-29.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROTERRA AGROPASTORIL LTDA, IVO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BARALDI, MARIA IRENE BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT/1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6582-29.2017.811.0037 (Código 195385)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT)

Vistos em correição permanente.

Inexiste óbice para a interessada Empresa Proterra Agropastoril LTDA. 

obter informações quanto ao local do imóvel, mediante pesquisa junto aos 

Cartórios locais, não havendo, portanto, necessidade da intervenção 

judicial.

Portanto, intime-se a parte autora para diligenciar, obtendo informações 

sobre a exata localização do imóvel, viabilizando o cumprimento do ato 

deprecado, em 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da missiva.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146035 Nr: 2563-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 187634 Nr: 7438-69.2015.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14250-A 

OAB/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Processo nº 7438-69.2015.811.0037 (Código 187634)Ação Ordinária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)Requerente: Nelson dos 

SantosRequerido: Itaú Seguros S/AVistos em correição 

permanente.Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

especialista em ortopedia e traumatologia, CRM amente corrigido, sem 

prejuízo das sanções administrativas, penais e disciplinares.O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões.É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da 

perícia.Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.Fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 

477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e do 

local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Intimem-se 

as partes para comparecerem na data e local designado.Aportando o 

laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.477, § 1º).Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos 

apresentados pelas partes.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 08 de junho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

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

OAB:MT 12.903, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 10419-29.2016.811.0037 (Código 179661)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Mateus Ferreira Barbosa dos Santos

 Requerido: Porto Seguro Cia. de Seguros

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para cumprir a determinação judicial, 

depositando o valor dos honorários periciais, em 5 (cinco) dias, ciente de 

que o descumprimento da ordem judicial constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, nos 

moldes do artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176581 Nr: 8830-02.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, MARCELO SALVI - OAB:40989, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175368 Nr: 8188-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168723 Nr: 4615-80.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162928 Nr: 1633-93.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158089 Nr: 8149-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150246 Nr: 4524-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149727 Nr: 4253-15.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149580 Nr: 4172-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149312 Nr: 4019-33.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148836 Nr: 3782-96.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144622 Nr: 1861-05.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115387 Nr: 5937-77.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DANIEL DA COSTA MOURA, GABRIEL 

APARECIDO COSTA MOURA, JOSIANE DA COSTA MOURA, JORDY 

FRANCISCO COSTA MOURA, JOSILENE DA COSTA MOURA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCISCO DA SILVA, SINAGRO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FERNANDO DA SILVA - 

OAB:50899/PR, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT

 Processo nº 5937-77.2012.811.0037 (Código nº115387)

Cumprimento de Sentença

Requerente: Cleuza Daniel da Costa Moura e Outros

Requerido: Ricardo Francisco da Silva

Requerida: Sinagro Produtos Agropecuários LTDA

Vistos em correição permanente.

 Intime-se o credor do numerário depositado para declinar os dados da 

conta bancária para regular transferência, em 10 (dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão, mediante prévia manifestação ministerial.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22494 Nr: 3605-89.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804/SP, BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:OAB/SP 363.392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:SP 

309229, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - OAB:109098-A, 

JUAN MIGUEL CASTILHO JUNIOR - OAB:234.670-SP, MÔNICA 

FONSECA DA COSTA - OAB:137.841/RJ, ROSÂNGELA QUEIROZ 

GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 Processo nº 3605-89.2002.811.0037 (Código 22494)

Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito c/c Indenização por 

Danos Morais

 Requerente: Alessandro de Souza Polato

Requerido: Basf S/A

Vistos etc.

Inexistindo manifestação de interesse quanto a intimação da testemunha 

arrolada (fls.823), declaro encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para alegações finais escritas, que serão 

apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) 

dias, mediante vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil.

 Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para 

julgamento.

 Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69435 Nr: 1742-20.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Processo nº 1742-20.2010.811.0037 (69435)

Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Exibição de Documentos

Requerente: Irineu Orlando

 Requerido: Banco do Brasil S/A

 Vistos em correição permanente.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), a Frente Brasileira dos 

Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 

chegaram a um consenso sobre as condições financeiras norteadoras do 

acordo que encerrará as disputas judiciais relativas aos planos 

econômicos das décadas de 1980 e 1990, mediante intermediação da 

Advocacia-Geral da União (AGU).

O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, autorizando a 

composição, com observância dos parâmetros consignado no instrumento 

de acordo.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na adesão ao 

acordo, em 30 (trinta) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56266 Nr: 3888-05.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU CARLOS SECRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROGÉRIO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 3888-05.2008.811.0037 (Código nº 56266)

Ação de Embargos de Devedor

Embargante: Erineu Carlos Secretti

Embargado: Márcio Rogério Cassol

 Vistos em correição permanente.

Em apenso aos autos da ação de execução nº 347/2006 (40800).

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.920, II).

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103958 Nr: 2902-46.2011.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEI TRINDADE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. SILVA ARTIGOS VESTUÁRIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 2902-46.2011.811.0014 (Código 103958)

Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Protesto

Requerente: Rosenei Trindade Tessaro

 Requerido: L.V. Silva Artigos Vestuário - ME

 Vistos etc.

Nos moldes do artigo 336 do Código Civil, para que a consignação tenha 

força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao 

objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o 

pagamento.

Outrossim, apenas cessa, para o devedor, os juros, à data do depósito, 

consoante disposição do artigo 540 do Código de Processo Civil.

Fácil aferir, portanto, que o depósito judicial não foi integral, já que a 

quantia devida não foi corrigida e acrescida de juros moratórios legais até 

a data respectiva.

Inviável, por conseguinte, a extinção da obrigação.

Destarte, intime-se a parte autora para complementar o depósito judicial, 

em 10 (dez) dias, ciente da consequência jurídica em caso de ausência de 

complementação (CPC, art.545, §2º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102168 Nr: 1561-82.2011.811.0037

 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: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:11454-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 269, designa a 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 09h30min, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105421 Nr: 4435-40.2011.811.0037

 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: LUCIENE BOA VENTURA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LEANDRO DE BARROS, BANCO 

ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT, ROSANA ESTEVES 

MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - 

OAB:17225/B

 Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 27 de junho de 2018, às 10h30min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

Os(as) advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as 

partes para que compareçam na oralidade acima redesignada.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145458 Nr: 2294-09.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA DORNELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:13.034, FABIO RIVELLI - OAB:297.608, LINOIR 

LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13666/MT, MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142, Mauren Lazzaretti - OAB:6.068, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT

 Processo nº 2294-09.2015.811.0037 (Código 145458)

Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais

 Requerente: Vanusa Dornela da Silva

Requeridos: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda.

 General Motors do Brasil Ltda.
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Vistos etc.

A parte requerida manifestou expresso interesse na composição (fls.78).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

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.

Destarte, havendo interesse na composição, 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.

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).

Após, conclusos para demais deliberações.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145458 Nr: 2294-09.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA DORNELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:13.034, FABIO RIVELLI - OAB:297.608, LINOIR 

LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13666/MT, MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142, Mauren Lazzaretti - OAB:6.068, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 82, designa a 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 09h30min, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 53638 Nr: 7787-11.2008.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, VERONICA L. DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 Visto.

Trata-se de impugnação ao crédito em tramite entre a MONSANTO DO 

BRASIL LTDA. e a RURAL AGROPECUÁRIA LTDA.

Às fls. 82/83 as partes informaram a realização de acordo com a 

participação do Administrador Judicial, tendo o Ministério Público se 

manifestado favoravelmente à sua homologação em parecer de fls. 89/90.

Assim, homologo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

ora realizado, fazendo parte integrante desta decisão as cláusulas e 

condições avençadas e julgo extinta esta impugnação, determinando o 

seu arquivamento com baixa.

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23531 Nr: 203-05.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS DAMASCENA SOUZA, ADINEIA M. 

MOTA DAMASCENA, ANESTOR ALMEIDA DA PAIXÃO, RAMILTON MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, SIDINEY DA 

SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILDO MATUZALEM SILVA - 

OAB:12.669/GO

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40266 Nr: 2733-35.2006.811.0037

 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: ROMILDO LUIS FADANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONTI DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:RS/45.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Romildo 

Luis Fadanelli em face de Du Pont do Brasil S/A.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 

2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112398 Nr: 2735-92.2012.811.0037

 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: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO BRADESCO, RODOBENS CAMINHÕES 

CUIABÁ S/A, AGUILLERA AUTO PEÇAS, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, 

Samoel da Silva, VANDERLEI MOISÉS ROSA, NILSON MARAFON DE 

ALMEIDA, CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA, 

BANCO FIDIS S/A, ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, 

TRUCKS CONTROL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, 

DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DILMAR DE ARRUDA 
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CAMPOS - OAB:8195-A/MT, DOUGLAS WILLIAN MARTINS - 

OAB:PR/47560, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14607/MT, MARCUS 

VINICIUS SANCHES - OAB:PR/38007, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-B, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NEIDE MARIA PAGANI 

DE LIRA - OAB:8960 MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, PLINIO ROBERTO DA SILVA - OAB:PR 8360, RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187, SUZANA BONAT - OAB:PR 7.639, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o recuperador judicial, Sr. Samoel da Silva, para manifestar acerca 

dos pleitos contidos nos petitórios de f. 2.171 e 2.172. Prazo: 10 (dez) 

dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONE LIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002391-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de id 13555687, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002394-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO FINATTI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de id 13555618, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003431-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ERASMO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003384-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003143-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOELLNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003143-56.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: FERNANDO GOELLNER 

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Visto, 

O não recolhimento das custas e taxas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do 

CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000078-87.2017.8.11.0037

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:

L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR (EXECUTADO)

LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços do ID 13281921 é para ser expedido o 

mandado de citação, bem como sua intimação para comprovar o 

pagamento da diligência , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002760-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARLA POLLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002760-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA KARLA POLLI Visto, Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A contra Ana Karla Polli, ambos qualificados nos autos. 

Deferiu-se o pedido liminar e no mesmo ato determinou-se a citação do 

requerido (id. 10246440), não sendo localizado o veiculo (id. 11037852). 

Na sequência, a parte autora requereu a desistência e a extinção da ação, 

informando que a requerida efetuou o pagamento do débito 

administrativamente (id.11468829). Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id. 11468829), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004366-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUCK & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO LAUCK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004366-78.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: LAUCK & CIA LTDA - ME, JOAO PAULO LAUCK Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE manejada pelo BANCO BRADESCO S/A contra 

LAUCK & CIA LTDA ME e JOAO PAULO LAUCK. As partes entabularam 

acordo extrajudicial e requerem a homologação e a extinção do processo, 

bem como a desistência do prazo recursal (id. 11540964). É o relatório. 

Fundamenta e decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes e a renúncia ao prazo recursal, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, com resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Custas e taxas pagas. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. 

Honorários conforme convencionados entre as partes. Certifique-se nos 

autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as 

devidas comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o 

presente feito. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA MARIA DO COUTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001858-62.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: ADRIA MARIA DO COUTO Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – 

SICREDI VALE DO CERRADO em face de ADRIA MARIA DO COUTO, 

ambos qualificados. As partes entabularam o acordo extrajudicial e 

requerem a homologação e suspensão do processo (id. 10352148). É o 

relatório. Fundamenta e decide-se. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se a suspensão do 

processo até 20/09/2019, nos termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos 

com fulcro no Novo Código de Processo Civil. Proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Decorrido 30 dias da 

data final da suspensão, caso não haja manifestação das partes, 

presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido. Após, 

certifique-se e concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002613-86.2017.8.11.0037

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:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002613-86.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE ALECIO 

MICHELON, MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON Visto, Trata-se de Ação 

de Execução de Titulo Extrajudicial proposto pelo BANCO BRADESCO S.A 

contra JOSÉ ALECIO MICHELON e MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON, 

ambos qualificados. As partes entabularam o acordo extrajudicial e 

requerem a homologação e suspensão do processo (id. 11514973). É o 

relatório. Fundamenta e decide-se. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se a suspensão do 

processo até 31/03/2019, nos termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos 

com fulcro no Novo Código de Processo Civil. Proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Decorrido 30 dias da 

data final da suspensão, caso não haja manifestação das partes, 

presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido. Após, 

certifique-se e concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001123-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA (EXECUTADO)

PEREIRA DE ARRUDA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de ID 13280943 é para ser expedido o 

mandado de citação, bem como sua intimação para comprovar o 

pagamento da diligência , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003967-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003967-49.2017.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT REQUERIDO: ANDRE DA ROSA GOMES Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - 

SICOOB PRIMAVERA MT, contra ANDRÉ DA ROSA GOMES, ambos 

qualificados. Deferiu-se o pedido liminar e determinou-se a citação do 

requerido (id.9809759), sendo localizado o bem conforme certidão do 

oficial de justiça id. 10007809. Na sequência a parte autora em id: 

10251996 informou o pagamento da integralidade do débito, a devolução 

do veículo e requereu a extinção do feito com julgamento do mérito. 

Decide-se. Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o 

Estado-Juiz julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 924, II, do CPC. Custas e taxas judiciais pagas. Verifica-se que não 

há baixas a serem realizadas por este juízo. Sem honorários, uma vez que 

não se formou o contraditório. Com o trânsito em julgado e observadas às 

formalidades legais, arquive-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de 

maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005552-39.2017.8.11.0037

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:

TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005552-39.2017.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES Vistos, 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Terezinha de Fatima 

Gonçalves, ambos qualificados. Deferiu-se a liminar e a citação do 

requerido (id. 12175447), restando frutífera a apreensão do veiculo. O 

requerido informou que efetuou o pagamento do débito e pugna pela 

restituição do veiculo (id. 13042154). O requerente informou o endereço 

que se encontra o veiculo para restituição (id.13118667). É o relato. 

Fundamenta-se. Decide-se. O processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes, à medida que se cuida de matéria unicamente de direito, 

portanto, prescinde de produção de prova em audiência, nos termos do 

artigo 355, do Código de Processo Civil. O requerido purgou a mora, 

efetuando o pagamento integral da divida e requer a restituição do veiculo. 

Ressalte-se que a purgação da mora não leva à extinção do processo 

pela perda do objeto, mas sim à extinção com resolução do mérito pelo 

reconhecimento do pedido. Destarte, de rigor a procedência dos pedidos 

iniciais. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz declara extinto o 

presente processo, decorrente da purgação da mora, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, "a", do Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários, pagos. Determina-se que o requerente efetue a 

restituição do veiculo ao requerido, livre de ônus. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se e expeça-se alvará do valor depositado em juízo, 

em favor do requerente, devendo este apresentar dados bancários para 

liberação dos valores. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Publique-se e registre a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003327-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de ID 13281622 é para ser expedido o 

mandado de citação, bem como sua intimação para comprovar o 

pagamento da diligência , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005548-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005548-02.2017.8.11.0037; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

BUSCA E APREENSÃO (181)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUPER 

AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: AMILTON DOMINGOS DE ABREU Visto, Trata-se de 

Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Busca e Apreensão proposta 

por Super Agro Comercio de Peças e Maquinas Agrícolas Ltda contra 

Amilton Domingues de Abreu, ambos qualificados. Junta documentos. O 

autor não efetuou o pagamento das custas e taxas judiciarias e 

determinou-se o recolhimento pelo prazo legal, sob pena de extinção, 

tendo permanecido inerte, conforme certidão de id. 11676358. É o breve 

relato. Decide-se. O não recolhimento das custas e taxas processuais 

impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito (artigo 290 do CPC). O artigo 486, §2º, 

do CPC aduz que a petição inicial, não será despachada sem a prova do 

pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. 

Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL - 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA DO ADVOGADO - CUSTAS INICIAIS NÃO 

RECOLHIDAS - NÃO SUSPENSÃO DO ATO PELOS RESP. 1.532.516/RS e 

1.438.263-SP - PAGAMENTO ANTECIPADO - ARTIGO 19 DO CPC /73 - 

ARTIGO 82 DO CPC VIGENTE - DESATENDIMENTO - ATO PRIVATIVO DO 

ADVOGADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇAO - 

CANCELAMENTO DA DISTGRIBUIÇÃO - HONORARIOS - PRINCIPIO DA 

CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE RECURSO - SENTENÇA ESCORREITA. 

Recurso conhecido e desprovido. 1. Os custos do processo devem ser 
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recolhidos antecipadamente. Deste porte, tratando-se de condições de 

admissibilidade do ingresso da ação, não se tratando de Justiça Gratuita, 

as decisões do STJ que determinam a suspensão da cobrança dos 

expurgos inflacionários se atém tão somente ao seu mérito e não em 

relação ao recolhimento prévio dos custos do processo. 2. Quanto o juiz 

determina à parte emenda da inicial, amoldando-se o valor da causa 

segundo os comandos legais e recolhimento do complemento dos custos 

do processo, tratando-se de ato pessoal do advogado, não há 

necessidade de a parte ser intimada, pessoalmente, a suprir a inércia de 

seu patrono. “É desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 267, § 

1º , do CPC , nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, 

quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para 

tanto. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp 370.970/RJ)'. 3. Mantém se os 

honorários, estes suficientes à remuneração digna do profissional do 

direito, égide do princípio da causalidade. 4.. Correta a decisão que, 

fazendo a fundamentação de fato e de direito, tendo o advogado intimado 

para saldar as custas remanescentes e não o faz, trazendo requerimento 

diverso do determinado, extingue o feito e determina o cancelamento da 

distribuição. (Ap 57890/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017). APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO 

ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485 , IV , DO CPC – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não recolhidas as 

custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, 

consoante previsão do art. 290 do CPC , impondo-se a extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , IV , do CPC . Não há que 

se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na 

hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. (Ap 

28773/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017). Forte 

nesses fundamentos, considerando a inercia do autor em comprovar o 

recolhimento das custas e taxas, o Estado-Juiz julga EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do CPC. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e 

honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de 

distribuição da ação Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais 

sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. Primavera do Leste, 

13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME (EXECUTADO)

LICIANE STACHELSKI SAUGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000706-76.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: LICIANE STACHELSKI SAUGO, ALIMENTOS 

PRIMAVERA LTDA - ME Visto, Intime-se o exequente para manifestar 

sobre exceção de pré-executividade (id. 11588646), e em relação à 

impugnação e documento (id. 11591371/11591374), no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002230-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE FARIAS BORJA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003088-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

ADEJANIRA CARVALHO DA CHAGA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001471-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA (EXECUTADO)

CLARICE BEE PERERA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia da matrícula atualizada para expedição do termo de 

penhora , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001952-10.2017.8.11.0037

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:

ADRIANA VALENCIO NOBREGA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000734-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK REQUERIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES Visto, O artigo 

287 do CPC dispõe que a inicial virá acompanhada de procuração, 

devendo atender também aos requisitos do artigo 319 do mesmo Códex, 

com os documentos indispensáveis. Assim, determina-se a intimação da 

parte requerente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a petição inicial, apresentando os documentos 

(RG, CPF, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e 

procuração), sob pena de indeferimento da petição inicial (art.321, 
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paragrafo único do C.P.C). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 18 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002974-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU CARLOS PARMIGIANI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de ID 13285567 é para ser expedido o 

mandado de citação, bem como sua intimação para comprovar o 

pagamento da diligência , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS BISCO (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão de ID 8677203 proferida serve de Carta Precatória, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória, conforme 

endereços dos IDs 13286678 e Id 13286590 no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001936-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON PAULO CASTALDO VELOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão de ID 8066245 proferida serve de Carta Precatória, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória no endereço de 

ID 13286156 , no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004097-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO KENSY KUSIACK (EXECUTADO)

XINING COMERCIO DE COMIDA CHINESA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO EDUARDO TORRES DA MOTTA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA TORRES DA MOTTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004097-39.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: XINING COMERCIO DE COMIDA CHINESA 

LTDA - ME, MARIA APARECIDA TORRES DA MOTTA, THIAGO KENSY 

KUSIACK, MARCELO EDUARDO TORRES DA MOTTA Visto, Antes de 

analisar o pedido de id. 12001464, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade, proposta pelo 

executado. Após, concluso. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de 

maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO (EXECUTADO)

JUNIO GOMES ROSALIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços é para ser expedido o mandado de 

citação , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão de ID 9369469 proferida serve de Carta Precatória, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória no endereço de 

ID 13286897, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000849-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFSON LUIZ VALGOI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000792-47.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: TIAGO SILVA DOS 

SANTOS Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por Banco Bradesco S/A contra Tiago Silva dos Santos, ambos 

qualificados. As partes entabularam acordo e requerem a homologação da 

transação e suspensão do processo (id. 13034905). É o relatório. 

Decide-se. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 25/05/2023, nos 

termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se o autor no prazo de 10 (dez) 

dias, para informar sobre a quitação do acordo, decorrido o prazo, em 

caso de inércia, presumirá integralmente cumprido. Em seguida, 

certifique-se e concluso para prolação de sentença extintiva. Proceda-se 

com as baixas necessárias no relatório estatístico da corregedoria, 

levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da suspensão. 

Cumpra, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 28 de maio de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000242-52.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ FERNANDO DE 

BRITO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Visto, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) manejada por LUIZ FERNANDO DE BRITO contra PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS. Alega que em 10 de novembro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou sua invalidez 

permanente. Informa que sofreu lesão permanente no membro superior 

direito. Requer a total procedência do pedido, para condenar a requerida 

ao pagamento de R$ 13.500,00 acrescidos de juros de 1% ao mês mais 

correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos 

(ID 4667636/4667643). Preenchidos os requisitos, recebeu-se a inicial e 

no mesmo ato determinou-se a citação da requerida, bem como deferiu-se 

os benefícios da justiça gratuita (ID 4834720). Citada, a requerida 

apresentou contestação suscitando, preliminarmente, falta de interesse de 

agir e invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante 

da realização de pedido administrativo anterior, uma vez que este não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro em esfera administrativa. No mérito, alega a inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de transito, e, ainda, impugna todos 

os argumentos trazidos na inicial (ID 5843857). Em impugnação a parte 

autora reitera os pedidos da inicial (ID 6038049). O requerido efetuou o 

pagamento dos honorários periciais (ID 7231696). Realizou-se pericia 

medica conforme laudo (ID 8317284). As partes requeridas se 

manifestaram sobre perícia realizada (ID 8682844/8742908). Expediu-se 

alvará para levantamento dos honorários periciais em favor do perito (ID 

9606759/9908199). É o relato. Fundamento. Decide-se. A questão de 

mérito, ainda que tenha matérias de direito e de fato, já se encontra 

provada pelos dos documentos juntados, razão pela qual, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, passa-se a proferir o julgamento 

antecipado. Em atenção à contestação, retifique-se o polo passivo da 

demanda, para fazer constar SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A. ANOTE-SE. Preliminar: Da Falta de Interesse de 

Agir e Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua Recusa: A 

requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifica-se, no entanto, 

que o requerente juntou aos autos (ID 4667639) cópia do requerimento 

administrativo. Quanto a validade do referido documento para constituir 

comprovante da realização de pedido administrativo anterior, torna-se 

desnecessário a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via 

administrativa não é condição para a propositura da ação de cobrança, 

sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da CF, que garante a todos o 

acesso à justiça. Esse, inclusive, é o entendimento dos Tribunais: 

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – 

PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido não constituem pressupostos ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório. No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse 

processual do autor, consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a 

indenização que entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), 

sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA 

LEI Nº 6.194/74, RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO 

COM A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a 

modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência da 

ação no sentido de condená-la a pagar a indenização pleiteada (R$ 

6.500,00) a título de seguro DPVAT, relativa à metade do valor previsto na 

Lei nº 6.194/74, relegada a outra metade à irmã de acordo com a vocação 

hereditária, em decorrência da morte do genitor do autor em acidente 

automobilístico, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, 

o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Sendo assim, rejeita-se a preliminar. MÉRITO Da 

Inexistência de Prova de Dano Decorrente de Acidente de Trânsito: A 

parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprecindivel para propositura da ação, e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à autoridade policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

autoridade policial. O prontuário de atendimento médico, que identifica a 

vítima e a natureza do acidente, e está devidamente registrado no órgão 

competente, com assinatura do responsavel, goza de presunção de 

veracidade. Ressalta-se ainda, que o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é 

o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017). Consta prontuário de atendimento médico, 
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com horário e a natureza do acidente (ID 4667643). Da Ausência de Prova 

de Invalidez: Arguiu, também, que o autor não apresentou toda a 

documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente, vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora, está demonstrada pela 

pericia médica colacionada no processo (ID 8317284). Do Ônus Probatório 

Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a parte autora, em 

sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme determina o 

parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser 

pagos por ela, sobretudo porque compete à parte autora comprovar o fato 

constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do 

Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconhece-se 

a hipossuficiência financeira do requerente, uma vez que este é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, cita-se 

jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC, 

mostra-se impossível ou de difícil consecução ao autor o pagamento dos 

honorários períciais. Assim, viável a inverção do ônus probatório, 

aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Da 

Impossibilidade da Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 340/06: 

Aduz o requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado a valor fixo e não mais ao salário 

mínimo, assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor seja 

atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo 

de que a correção monetária incide da data do evento danoso. Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580, STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entende-se que a correção monetária deverá incidir data do evento 

danoso, despropositada a correção desde a Medida Provisória. Da 

Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega o 

requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com 

a Constituição Federal. No entanto, não há que se falar em 

inconstitucionalidade destas, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, 

que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cita-se jurisprudência: 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Dos Valores da 

Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

O autor alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “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.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo prontuário médico (ID 4667643), e pericia médica de (ID 8317284). A 

lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado 

tenha que comprovar o acidente com um documento específico, ela diz 

apenas que deve haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente do autor pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está à 

responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável 

securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 

11.482/2007 e 11. 945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 
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Tribunais e uniformizada pelo STJ, súmula 43. Cita-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda naõ é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalte-se que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474, do 

STJ. DISPOSITIVO Forte nesses argumentos, o Estado-Juiz julga 

procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora Lider dos 

Consorcios de Seguro Dpvat S/A ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora LUIZ FERNANDO DE 

BRITO, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. 

Conforme entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial 

Repetitivo e posteriormente Sumulado, na data do acidente, incidindo juros 

moratórios desde a citação, conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ 

e a correção monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro 

DPVAT incidirá a partir do evento danoso, quando do julgamento de 

rec.urso repetitivo REsp 1.483.620/SC. Condena-se o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais) sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 2°, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004863-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CELI NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004863-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARA CELI NEVES Visto, 

Trata-se de ação de retificação de registro civil. Intimou-se o autor para 

comprovar por meio de documentos sua hipossuficiência (id 10317413), 

mas quedou-se inerte (id. 12198339), razão pela qual, indefere-se o 

pedido de justiça gratuita e determina-se a intimação do autor para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Decorrido o prazo, em caso de não pagamento, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000833-48.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: PAULO AUGUSTO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) manejada por 

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS contra PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS. Alega que em 15 de dezembro de 2014 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou sua invalidez permanente. Informa que 

sofreu lesão permanente no membro superior esquerdo. Requer a total 

procedência do pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 

13.500,00 acrescidos de juros de 1% ao mês mais correção monetária de 

acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (ID 4530832/4530838). 

Preenchidos os requisitos, recebeu-se a inicial e no mesmo ato 

determinou-se a citação da requerida, bem como deferiu-se os benefícios 

da justiça gratuita (ID 4572346). Citada, a requerida apresentou 

contestação suscitando, preliminarmente, falta de interesse de agir e 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior, uma vez que este não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro em esfera administrativa. No mérito, alega a inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de transito, e, ainda, impugna todos 

os argumentos trazidos na inicial (ID 5788216). Em impugnação a parte 

autora reitera os pedidos da inicial (ID 6037096). O requerido efetuou o 

pagamento dos honorários periciais (ID 7231758). Realizou-se pericia 

medica conforme laudo (ID 8317500). As partes requeridas se 

manifestaram sobre perícia realizada (ID 8682154/8724129). Expediu-se 

alvará para levantamento dos honorários periciais em favor do perito (ID 

9607019/9924088) É o relato. Fundamento. Decide-se. A questão de 

mérito, ainda que tenha matérias de direito e de fato, já se encontra 

provada pelos dos documentos juntados, razão pela qual, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, passa-se a proferir o julgamento 

antecipado. Em atenção à contestação, retifique-se o polo passivo da 

demanda, para fazer constar SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A. ANOTE-SE. Preliminar: Da Falta de Interesse de 

Agir e Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua Recusa: A 

requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifica-se, no entanto, 

que o requerente juntou aos autos (ID 4530833) cópia do requerimento 

administrativo. Quanto a validade do referido documento para constituir 

comprovante da realização de pedido administrativo anterior, torna-se 

desnecessário a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via 

administrativa não é condição para a propositura da ação de cobrança, 

sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da CF, que garante a todos o 

acesso à justiça. Esse, inclusive, é o entendimento dos Tribunais: 

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – 

PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido não constituem pressupostos ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 
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seguro obrigatório. No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse 

processual do autor, consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a 

indenização que entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), 

sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA 

LEI Nº 6.194/74, RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO 

COM A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a 

modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência da 

ação no sentido de condená-la a pagar a indenização pleiteada (R$ 

6.500,00) a título de seguro DPVAT, relativa à metade do valor previsto na 

Lei nº 6.194/74, relegada a outra metade à irmã de acordo com a vocação 

hereditária, em decorrência da morte do genitor do autor em acidente 

automobilístico, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso) Outrossim, 

o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Sendo assim, rejeita-se a preliminar. MÉRITO Da 

Inexistência de Prova de Dano Decorrente de Acidente de Trânsito: A 

parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprecindivel para propositura da ação, e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à autoridade policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

autoridade policial. O prontuário de atendimento médico, que identifica a 

vítima e a natureza do acidente, e está devidamente registrado no órgão 

competente, com assinatura do responsavel, goza de presunção de 

veracidade. Ressalta-se ainda, que o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é 

o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017) Consta prontuário de atendimento médico, com 

horário e a natureza do acidente (ID 4530835). Da Ausência de Prova de 

Invalidez: Arguiu, também, que o autor não apresentou toda a 

documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente, vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017) 

A prova da invalidez da parte autora, está demonstrada pela pericia 

médica colacionada no processo (ID 8317500). Da Constitucionalidade das 

Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega o requerente que as Leis nº 

11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com a Constituição Federal. No 

entanto, não há que se falar em inconstitucionalidade destas, pois o 

Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes as ações diretas de 

inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, que questionavam as referidas leis. 

Neste sentido, cita-se jurisprudência: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO 

POSTERIOR À MP 340/06. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 

E 11.945/09 AFASTADA. ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS 

IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

QUE DEVE SER PAGA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

COMPROVADA. LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE 

DANO PATRIMONIAL FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 

DO AUTOR. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA 

PROVISÓRIA 340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO 

EVENTO DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. 

RESP. 1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. 

CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida, com 

determinação. (Processo 1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 

18/12/2017; Julgamento: 18 de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a 

presente alegação da parte autora, de forma que a indenização deverá 

ser paga proporcional ao grau de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 

do STJ. Do Valor Indenizatório: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 

6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei 

traz as situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. O autor alega, inicialmente, que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou 

invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “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.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário médico (ID 

4530835), e pericia médica de (ID 8317500). A lei não traz em seu bojo 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o 

acidente com um documento específico, ela diz apenas que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente do autor pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11. 

945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, súmula 43. Cita-se: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda naõ é obrigatória, sendo 

permitido à vitima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 
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DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalte-se que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474, do STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da 

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Beneficiários do 

Seguro DPVAT Sustenta que, como a parte autora, em sua exordial, não 

colacionou o Laudo do IML, conforme determina o parágrafo 5° da Lei do 

Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser pagos por ela, 

sobretudo porque compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo 

Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. No caso em tela, reconhece-se a hipossuficiência financeira do 

requerente, uma vez que este é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Neste sentido, cita-se jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016) 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC, 

mostra-se impossível ou de difícil consecução ao autor o pagamento dos 

honorários períciais. Assim, viável a inverção do ônus probatório, 

aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Da 

Impossibilidade da Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 340/06: 

Aduz o requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado a valor fixo e não mais ao salário 

mínimo, assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor seja 

atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo 

de que a correção monetária incide da data do evento danoso. Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580, STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entende-se que a correção monetária deverá incidir data do evento 

danoso, despropositada a correção desde a Medida Provisória. 

DISPOSITIVO Forte nesses argumentos, o Estado-Juiz julga procedente o 

pedido inicial para condenar a Seguradora Lider dos Consorcios de 

Seguro Dpvat S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT à parte autora PAULO AUGUSTO DOS SANTOS, no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. Conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, na data do acidente, incidindo juros moratórios 

desde a citação, conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ e a 

correção monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro 

DPVAT incidirá a partir do evento danoso, quando do julgamento de 

recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC. Condena-se o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais) sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 2°, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004781-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PIZZOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004781-61.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GUILHERME PIZZOLATTO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, proposta 

por GUILHERME PIZZOLATTO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

ambos qualificados. Intimada a parte autora para apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento 

do pedido de assistência judiciaria gratuita (id. 10239057), esta quedou-se 

inerte (id.12200070). Assim, por não ter comprovado a hipossuficiência, 

indefere-se o pedido de assistência judiciaria gratuita e determina-se a 

intimação do autor para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Decorrido o prazo, em caso de não pagamento, certifique-se e concluso. 

Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTINE FERRAZ SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 
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o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001305-15.2017.8.11.0037

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:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001305-15.2017.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 58.993,57; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME Visto, Primeiramente, 

determina-se a intimação do executado para distribuir corretamente os 

embargos, em processo a ser distribuído por dependência, no prazo de 10 

(dez) dias. Para regularizar a situação, determina-se o cancelamento das 

petições e documentos distribuídos equivocadamente dentro deste feito. 

Após, concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49190 Nr: 4579-53.2007.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNI ADOLFO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AGROPECUÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12198-B, FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA RAQUEL DREYER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 3109-84.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA RAQUEL DREYER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115670 Nr: 6233-02.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WAGNER AUGUST BUSS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22933 Nr: 2110-15.1999.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DIONIZIO DA COSTA - 

OAB:18982/GO

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCOS HERINGER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 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

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCOS HERINGER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202059 Nr: 213-82.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FRANÇA TABOSA 

RIBEIRO - OAB:24935/ O, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - OAB:MT 

15290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49138 Nr: 4479-98.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

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

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.958/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 180028 Nr: 10633-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Santana de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 448-74.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117564 Nr: 8242-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO & PINHEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos autos foi certificado o trânsito em julgado e já foi 

convertido em cumprimento de sentença. Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento no feito ,no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31752 Nr: 26-31.2005.811.0037

 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): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 3304-93.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO POLIDORO, MARISANTA BROCK TREVIZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, ALESSANDRO DE SOUZA 

POLATO, Ivone de Souza Polato, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, 

SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 174,255,93 (cento e setenta e quatro mil 

duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), no prazo 

de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 199524 Nr: 8300-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINATTO & REGINATTO LTDA, ANDRÉ 

REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/ 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento na Carta Precatória, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146496 Nr: 2772-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES MARICATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 1797-05.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987/MT, IZAUL 

NUNES - OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 462/465, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18048 Nr: 150-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

LUIZ CARLOS SEBRENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62498 Nr: 2339-23.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDRF, DULCINETE DA ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:OAB/MT 10.105, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 507-81.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119535 Nr: 1956-06.2013.811.0037

 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): MARGARETH LOPES COSTA PALOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145384 Nr: 2262-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP 94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161543 Nr: 1073-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRESSEL E COUTINHO DRESSEL LTDA, 

CLAUDIO DRESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

FERREIRA - OAB:SC 44.926

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170859 Nr: 5639-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAEL ANDRE TODESCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173391 Nr: 6991-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO D AMICO MADI, Moacir Dallacorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 
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SOARES - OAB:18555

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 3336-45.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143645 Nr: 1462-73.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP, 

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA CABRAL FERNANDES 

MONTAGNI

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAN/MT8.798-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a parte final da decisão de p. 127, cujo teor 

transcrevo: " intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13595 Nr: 1934-02.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO, Ivone de Souza Polato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de reiterar a intimação da 

parte requerida para manifestar sobre o documento de fls.462/465, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115756 Nr: 6327-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GIRARDI OMAR, KAREN EMMERICH DARC 

BRUDER LÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA CORTINA DE VIDROS MT LTDA, 

OLINDO TOTTI NETO, CELIANE MORILHO TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:MT 9214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:MT 1.581, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, JOSYNÁLIA BÁRBARA 

AMORIM DE ALMEIDA WALDVOGEL - OAB:MT 10.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o laudo de avalição, que poderá ser consultada pelo sitio 

do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 3130-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAUL GNIGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o laudo de avalição de p. 135/137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33940 Nr: 2141-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE MATTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO ALCANTARA CARDOSO 

- OAB:184300/SP, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP, STEPHANY 

MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148805 Nr: 3770-82.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENDA RENATA DE PAULA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZZIELY BARROS DO PRADO 

- OAB:32.500/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75095 Nr: 7412-39.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR JUNIOR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119569 Nr: 1995-03.2013.811.0037

 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: CARLOS EDUARDO AUGUSTO COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor) para apresentar suas contrarrazões, bem como 

manifestar sobre a petição de p. 96/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 1926-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178723 Nr: 9965-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111751 Nr: 2190-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE VIANA SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158330 Nr: 8279-56.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70902 Nr: 3216-26.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY 

ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 Considerando que até a presente data os honorários periciais não foram 

depositados, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

as partes para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118019 Nr: 362-54.2013.811.0037

 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 VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONAGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 3492-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFSON LUIZ VALGOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 161495 Nr: 1038-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIRLENE LEAL SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165685 Nr: 2990-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74869 Nr: 7187-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTON LUIS CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIOTTO - 

OAB:MT-6862

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42201 Nr: 4636-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOÃO MOSCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 2523-32.2016.811.0037

 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: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:SP/ 329633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175415 Nr: 8211-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIL DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38462 Nr: 1006-41.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADALT ADM. PART. E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, SANDRO HENRIQUE ARMANDO - 

OAB:128510/SP, SERGIO LUIZ FREITAS DA SILVA - OAB:81057/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157354 Nr: 7819-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146321 Nr: 2692-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI AMARAL CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:49512/OABMT, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:OAB/MT 

21.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161601 Nr: 1091-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 136 de 599



 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER ANTONIO DOMBROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de intimação, com a anotação de 

"endereço insuficiente", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75340 Nr: 7654-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES, MARCIO DE LUCA, 

MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843/O, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA 

DE VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168823 Nr: 4659-02.2016.811.0037

 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: MARTINHO EVANGELISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de intimação encaminhada ao 

autor, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de intimação encaminhada ao autor 

com a notação de "desconhecido", no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138723 Nr: 9496-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ 

ECICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR918, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, ANDRE RICARDO 

PASSOS DE SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45052 Nr: 567-93.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIFODII RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, HÉLIO 

SAUGO, VAGNER LUIZ VIANA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

tomarem ciência do documento de p. 432/434, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000542-48.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que esta pendente 

de pagamento a nota fiscal nº 3881, referente aos serviços prestados no 

mês de abril/2018. Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio 

do Home Care, na modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 

10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais), com observância da nota 

fiscal apresentada, em conformidade com o orçamento inicial, conforme 

memorial descritivo abaixo: NOTA FISCAL VALOR PERÍODO ID Nº 3881 R$ 

10.250,00 01/04/2018 a 30/04/2018 13065235 TOTAL R$ 10.250,00 A 

transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante a 

apresentação da nota fiscal (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). Tratando-se 

de prestação continuativa, é obrigatória a renovação e apresentação 

periódica do RELATÓRIO MÉDICO, MENSALMENTE, sob pena de perda de 

eficácia da medida (Prov.02/2015-CGJ, artigo11). Requisite-se à Central de 

Regulação, Controle e Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT a 

avaliação quanto ao grau de complexidade assistencial, com declinação 

específica da elegibilidade ou não da paciente em permanecer com a 

internação domiciliar em regime de home care. Cumpram-se as demais 

determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ. Ciência ao Ministério 

Público dos orçamentos juntados pela Defensoria Pública. Sem prejuízo, 

intime-se a empresa Qualycare para adequar os serviços prestados, de 

acordo com a última avaliação feita pela Central de Regulação, Controle e 
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Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT de Id 11843908, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cutelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de junho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BARBOSA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001317-29.2017.8.11.0037 AUTOR: ELENA BARBOSA 

CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial. 

Primavera do Leste-MT, 8 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003471-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003471-83.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI IMPETRADO: 

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por SUZIMARIA MARIA 

DE SOUZA ARTUZI contra ato ilegal praticado pelo Sr. VANDERLEI 

FRANCISCONI TOLFO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA e 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificado nos 

autos. Aduz a impetrante, em síntese, que é advogada profissional liberal 

com inscrição Municipal desde 2013, sob nº 915601, e sempre requereu 

junto ao município a isenção do Alvará Municipal, bem como do ISSQN, 

sendo apresentado em cada requerimento anual a declaração de 

prestação de serviços dativos do cliente, tudo em conformidade com a Lei 

Municipal. Alega que protocolou o pedido de isenção do Alvará Municipal e 

de NÃO INCIDÊNCIA do ISSQ, o qual foi indeferido pelo impetrado. Assim, 

requer seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de desobrigar a 

Impetrante do recolhimento do valor exigido no DAR Municipal, bem como 

determinar a imediata suspensão da exigibilidade do suposto crédito 

tributário, devendo o Município de Primavera do Leste-MT se abster, por si, 

ou por qualquer outro agente vinculado, de efetuar o lançamento ou 

praticar qualquer ato ou procedimento tendentes a exigir da Impetrante o 

pagamento de qualquer valor a título de ISSQN referente ao ano de 2018. 

No Id 13436268, o pedido liminar foi indeferido, visto que a impetrante não 

preencheu todos os requisitos, ante a ausência de comprovação de 

assistência jurídica gratuita de no mínimo em 1 (um) processo por ano. No 

Id 13529639, a parte impetrante alegou que efetuou a prestação da 

assistência jurídica gratuita, no entanto, deixou de anexar o referido 

documento na petição inicial, oportunidade em que juntou-o no Id 

13529705, pugnando, assim, pela reconsideração do pedido. É o breve 

relato. Fundamento e decido. De início, imperioso destacar que o artigo 7º, 

III, da Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar 

em favor do impetrante, ante a existência de fundamentos relevantes, bem 

como que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a 

segurança. Como é cediço, para a concessão de liminar é imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, no mandado de segurança faz-se 

necessário para obtenção da liminar a comprovação de plano, através de 

prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do 

direito, como nas cautelares. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul entende: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. 

CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA GESTANTE. ALEGAÇÃO DE 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA 

LIMINAR. ARTIGO 7º, III, DA LEI N.º 12.016/09. À concessão de liminar em 

mandado de segurança é imprescindível a concorrência dos requisitos 

constantes no art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/09, ou seja, a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de 

ineficácia da medida, caso deferida somente ao final da demanda, o que 

inexiste na espécie, na medida em que a agravante não se desincumbiu de 

demonstrar a veracidade de suas alegações, não colacionando ao 

instrumento, por exemplo, o contrato temporário firmado com a 

Administração Pública, tampouco a comprovação de que estava segurada 

junto ao IPERGS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70036086023, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 30/06/2010). 

Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo 

Civil 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: “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. Considerando as 

peculiaridades que guardam o caso, mister se faz uma breve explanação 

a respeito do tema. O artigo 132 da Lei nº 699/2001, com Redação 

acrescida pela Lei nº 1486/2014, que institui sobre o Código Tributário do 

Município de Primavera do Leste, dispõe que: Art. 132 O imposto não 

incide sobre: (Redação dada pela Lei nº 806/2003) I - as exportações de 

serviços para o exterior do País; (Redação dada pela Lei nº 806/2003); II - 

a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores 

avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho 

fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 

gerentes-delegados; (Redação dada pela Lei nº 806/2003); III - o valor 

intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 

depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 

operações de crédito realizadas por instituições financeiras; (Redação 

dada pela Lei nº 806/2003); IV - nos serviços advocatícios de 

advogado(s) que comprovem individualmente, a prestação de assistência 

jurídica gratuita de no mínimo em 1 (um) processo por ano, a pessoa 

comprovadamente carente, no Município de Primavera do Leste, podendo 

ser comprovado nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

(Redação acrescida pela Lei nº 1486/2014); Parágrafo Único - A isenção 

prevista no inciso IV, deste artigo, abrangerá o exercício subsequente à 

prestação de assistência jurídica na forma descrita. (Redação dada pela 

Lei nº 1486/2014) Conforme disposto, o imposto não incide sobre os 

serviços advocatícios de advogados que comprovem a prestação de 

assistência jurídica gratuita de, no mínimo, um processo por ano, sendo tal 

requisito comprovado pela impetrante no Id 13529705. Desse modo, com a 

juntada do documento que preenche o requisito supramencionado, há de 

ser reconsiderada a decisão anteriormente proferida. Desse modo, 

estando presentes os requisitos autorizadores da concessão do 

mandamus, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar 

suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, bem como que os 

impetrados se abstenham de efetuar lançamento ou praticar qualquer ato 

tendente a exigir da Impetrante o pagamento de qualquer valor a título de 

ISSQN referente ao ano de 2018. Notifiquem-se as autoridades coatoras 

do conteúdo desta ação, enviando-lhes uma cópia da petição inicial, a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações que entender 

necessárias. Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 08 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003331-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANO CARVALHO DEFANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003331-49.2018.8.11.0037. 

AUTOR: SILVANO CARVALHO DEFANTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO 

LIMINAR ajuizada por SILVANO CARVALHO DEFANTI em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o requerente 

caiu de uma área coberta, ficando com sequelas na coluna e no quadril, 

oportunidade em que lhe foi concedido o auxílio-doença até 07.08.2017. 

Relata que, recentemente, o requerente se encontra sob os cuidados 

médicos pelo período de 120 dias. Assim, requer seja concedida a tutela 

de urgência para que seja reimplantado o benefício de auxílio-doença 

enquanto perdurar a incapacidade do requerente. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. 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. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Oportuno salientar que para almejar o benefício há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais, o que restou demonstrado no ID 13307032. 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 e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária 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 DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para 

determinar que o requerido conceda o benefício de auxílio-doença pelo 

período em que o requerente se encontrar sob os cuidados médicos, qual 

seja, 120 dias. Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a qualquer 

tempo, caso haja modificação da situação atual. Assim, intime-se 

imediatamente a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 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 

requerente, nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com 

endereço na Avenida 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. Sem prejuizo, intime-se a parte requerente para juntar 

aos autos a decisão do recurso administrativo. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLY MARIA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002181-33.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por SUERLY MARIA DE SOUSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de dor 

articular; transtornos internos dos joelhos; transtornos do disco cervical 

com radiculopatia; lumbago com ciática; espondilose; atrofias sistêmicas 
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que afetam principalmente o sistema nervoso central em doenças 

classificadas em outra parte, 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, 12 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

1001338-68.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO AMARO DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que a 

secretaria procedeu à correção do cadastro do requerido nos autos (ID 

13207703), ante o equívoco na indicação do CNPJ e, via de consequência, 

dos atos processuais de intimação e citação, DETERMINO a renovação do 

ato citatório. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Intimem-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006309-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

1006309-33.2017.8.11.0037. AUTOR: LUIZ CARLOS DE LUCENA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que a 

secretaria procedeu à correção do cadastro do requerido nos autos (ID 

13207197), ante o equívoco na indicação do CNPJ e, via de consequência, 

dos atos processuais de intimação e citação, DETERMINO a renovação do 

ato citatório. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Intimem-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002664-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002664-97.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 09/07/2018, 

às 10h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001603-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ASSIS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

 

1001603-07.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018, 

às 8h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001603-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ASSIS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)
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1001603-07.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018, 

às 8h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001844-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILAURA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001844-78.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018 , 

às 8h15 min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001844-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILAURA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001844-78.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018 , 

às 8h15 min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005202-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005202-51.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018, 

às 8h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004528-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL NAZARETH CRUZ RAIMUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004528-73.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018, 

às 08h45 min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001820-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001820-50.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA AMARO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o laudo 

pericial retro juntado requerendo o que entender de direito. Primavera do 

Leste-MT, 11 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000201-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIVETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo: 1000201-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EDUARDO PIVETTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o laudo pericial retro juntado 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 de junho 

de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000310-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo: 1000310-36.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

DA VITORIA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial 

retro juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do 

Leste-MT, 11 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001376-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI FRANCISCA DALLA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001376-17.2017.8.11.0037 AUTOR: CLECI FRANCISCA DALLA 

ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 
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para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial retro 

juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 

de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELANIR CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001658-55.2017.8.11.0037 AUTOR: VELANIR CEZAR RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial retro 

juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 

de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002080-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SEIDER TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 1002080-30.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SALETE SEIDER 

TOIGO REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial 

retro juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do 

Leste-MT, 11 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002678-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE RODRIGUES AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1002678-81.2017.8.11.0037 AUTOR: ZENAIDE RODRIGUES 

AMARAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial retro 

juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 

de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1003631-45.2017.8.11.0037 AUTOR: MOACIR RODRIGUES DE 

SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial retro 

juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 

de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004469-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE REGINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1004469-85.2017.8.11.0037 AUTOR: DULCE REGINA DE 

SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o laudo pericial retro 

juntado, requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 

de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário (a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004661-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1004661-18.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSE DE LIMA MEDEIROS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial retro juntado, requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste-MT, 11 de junho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128260 Nr: 1194-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

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

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais.Sem honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remeta-se o feito ao arquivo definitivo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 08 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 7095-46.2007.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA RIVA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 
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- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

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

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR efetuado o 

pagamento da dívida no valor de R$ 46.787,58 (quarenta e seis mil, 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) devido ao 

requerido e, por conseguinte, declarar extintas as obrigações civis delas 

decorrentes. Ainda, determino que o requerido dê baixa em seus sistemas 

referente ao pagamento do IPTU exercício 2006.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais 

fixo em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).Proceda-se a Sra. 

Gestora Judiciária aos atos necessários para a liberação do valor 

depositado nos autos, em favor da parte requerida, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21243 Nr: 2337-97.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RUHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO QUEIROZ 

GARCIA, para devolução dos autos nº 2337-97.2002.811.0037, Protocolo 

21243, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012191-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012191-85.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EDNIZIA APARECIDA GENTIL 

DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não 

existem solicitações pendentes, uma vez que a sentença foi cumprida sem 

a necessidade de bloqueio judicial, arquive-se o feito. Primavera do 

Leste/MT, 08 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000675-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000675-90.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ORIVALDO RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença e que não existem solicitações pendentes, bem como que a 

decisão foi cumprida sem necessidade de bloqueio, arquive-se o feito. 

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011446-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RAVANELLO CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011446-76.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ANDREA RAVANELLO 

CARDOSO Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de 

condenação em pedido contraposto. Determino que exclua imediatamente 

o nome da parte requerente/executada Andrea Ravanello Cardoso, dos 

órgãos de cadastro e restrição ao crédito (SPC/SERASA), referente ao 

contrato discutido nestes autos de n°0007034982201410, no valor de 

R$12.729,87(doze mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete 

centavos), devendo ser requisitado a providencia diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito em relação ao SPC e realizada a exclusão da 

SERASA por meio da SERASAJUD. Considerando que o 

exequente/requerido manifestou favorável ao parcelamento do 

cumprimento de sentença, em conformidade com o artigo 916, §1°, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o parcelamento do cumprimento de 

sentença, que deve ter por base o valor da fatura atualizada por ocasião 

da contestação na importância de R$14.841,46(quatorze mil, oitocentos e 

quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), com os acréscimos 

legais a partir de então, sob pena das sanções do parágrafo 5º, do 

mesmo dispositivo processual. Serve a presente decisão de 

carta/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente ao órgão SPC. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BASTOS CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000405-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO BASTOS CURVO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 143 de 599



Bruno Bastos Curso e Tam Linhas Aéreas S/A, noticiado nos autos(id. 

n°13464371). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se o cancelamento da audiência de 

conciliação designada para 11/06/2018, às 07:40. Após, arquive-se 

definitivamente os autos. Primavera do Leste – MT, 08 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 16563 Nr: 1740-65.2001.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES DE ASSIS VIEIRA, GENIVALDO DOS 

SANTOS SCHNEIKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIS MARTINS - 

OAB:109432

 Autos código 16563

Vistos.

Analisando detidamente os autos, observo que a decisão de fl. 145 deve 

ser revogada, pois o acusado Genivaldo Santos foi citado pessoalmente 

(fl. 130v) ao passo que Orides de Assis Vieira compareceu aos autos por 

meio de advogado constituído (fls. 147/150).

Assim, nomeio a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do 

acusado Genivaldo, vez que devidamente citado não apresentou resposta 

a acusação até a presente data, devendo ser devidamente intimada para 

apresentar referida peça, no prazo legal.

Outrossim, intime-se o advogado peticionante às fls. 147/150 para 

apresentação de defesa previa no prazo legal, em favor de Orides Assim, 

bem como para que atualize seu endereço no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36881 Nr: 4952-55.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIEL FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar JADIEL 

FERREIRA CARVALHO, qualificado nos autos, às penas do artigo 14, 

caput, da Lei 10.826/03.Passo à dosimetria da pena.As penas previstas 

para este crime são de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão, pena esta 

que torno definitiva diante de outros motivos capazes de modificá-la, 

deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea pois a 

pena já fora aplicada em seu patamar mínimo.Fixo o regime aberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do 

CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123844 Nr: 6409-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUELINO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, David Alves dos Santos - OAB:23.128-O

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar o réu 

AQUELINO FERREIRA GOMES, devidamente qualificado nos autos, às 

penas do art. 155, § 4º, II, por duas vezes, do Código Penal.Passo às 

dosimetrias das penas.A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de 

reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo prejudicial as 

consequências do crime, uma vez que as vítimas suportaram significativo 

prejuízo, tanto na questão financeira, aproximadamente R$ 9.000,00 (nove 

mil) reais, como também no aspecto logístico e econômico, ao passo que 

deixou de lucrar com a exposição das peças subtraídas, razão pela qual 

fixo a pena base em 3 anos de reclusão.Considerando que o crime foi 

cometido na forma do art. 71 do CP, aumento a pena em um sexto, 

porquanto restou devidamente comprovado o cometimento do delito de 

furto por duas vezes.Assim, perfaz-se o total de 3 anos e 6 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modifica-la.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125598 Nr: 8168-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FELIPE RODRIGUES DE PAULA 

VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:13743/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar EDUARDO 

FELIPE RODRIGUES DE PAULA VICENTE devidamente qualificado nos 

autos, às penas do art. 155, § 4º, II, por diversas vezes, do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este crime é de 2 

a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a 

pena base em 2 anos de reclusão, deixando de diminui-la em razão da 

confissão vez que fixada no mínimo legal (Súmula n. 231 do 

STJ).Considerando que foram praticados pelo réu diversos crimes de furto 

qualificado e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, aplico-lhe a pena de um só, aumentando-a em um 

sexto, utilizando a tabela elaborada por Flávio Augusto Monteiro de Barros 

(art. 71 do CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 127922 Nr: 866-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar ANTONIO 

MARCOS BARROS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, às 

penas do art. 155, § 4º, I do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A 

pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da 

pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão, 

deixando de diminui-la em razão da confissão vez que fixada no mínimo 

legal (Súmula n. 231 do STJ).Assim, perfaz-se o total de 2 anos de 

reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modifica-la.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 
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art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 131390 Nr: 3896-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ROCHA DE LIMA, FÁBIO ANDRADE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, DANIELA ZANONI 

CONEJO - OAB:MT/18924, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323, 

Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar 

DOUGLAS ROCHA DE LIMA e FÁBIO ANDRADE DA SILVA, qualificados 

nos autos, às penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, bem como 

reconheço, da prescrição da pretensão punitiva, e a consequente 

extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 330 do CP, atribuído 

aos acusados, nos termos do art. 109, VI, e 107, IV do CP.Passo à 

dosimetria das penas.DOUGLAS ROCHA LIMA As penas previstas para 

este crime são de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão, pena esta 

que torno definitiva diante de outros motivos capazes de 

modificá-la.Agravo a pena em 6 meses, uma vez que o réu é reincidente 

(EP 132721-PVA).Assim, perfaz o total de 2 anos e 6 meses de reclusão, 

pena esta que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP, uma vez que o 

réu é reincidente em crime doloso, não sendo indicado regime prisional 

menos rigoroso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 139158 Nr: 9777-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DELAZARI, ÁLVARO LUIZ 

DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar JORGE LUIZ 

DELAZARI e ALVARO LUIZ DELAZARI, devidamente qualificados nos 

autos, às penas do art. 155, § 4º, inciso I e IV, por duas vezes, do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena.JORGE LUIZ DELAZARIA pena prevista 

para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, reputo como prejudicial, as consequências do crime, uma 

vez que a vítima suportou um prejuízo estimado em R$ 40.000,00 reais, 

tendo restituído poucos objetos, os quais avaliou em R$ 5, 000,00 reais, 

portanto suportando um déficit de 35.000,00 reais, valor capaz de 

descapitalizar empreendimentos de pequeno porte, como no caso dos 

autos, razão pela qual fixo a pena base em 3 anos de reclusão.Atenuo a 

pena em 6 meses em decorrência da confissão do réu (CP, art. 65, III, 

d).Em razão de restar devidamente comprovado que o réu praticou os 

crimes de furto na forma do art. 71 do CP, por duas vezes, aumento a 

pena em um sexto, utilizando a tabela elaborada por Flávio Augusto 

Monteiro de Barros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206560 Nr: 2494-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TATIANE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19.303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 206560

Vistos.

Trata-se de pedido de visitas formulado por TATIANE SOUZA SANTOS a 

fim de visitar seu convivente WELDO GONÇALVES DA SILVA.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido supra (fls. 

17/18).

É o relatório. Decido.

 A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, Inciso X, garante ao preso o 

direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até 

mesmo de amigos, em dias determinados, todavia, o direito de visitas não é 

absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender 

das circunstâncias do caso concreto.

 No presente caso, verifica-se que a requerente é convivente do apenado, 

e o motivo apresentado pelo estabelecimento penal para impedi-la de 

adentrar a Cadeia Pública é de que a mesma responde a ação penal 

(código 161958) pela suposta prática do crime de trafico de drogas e 

encontra-se em uso de tornozeleira eletrônica, situação que vai de 

encontro ao quanto previsto na instrução normativa 002/2014 dos 

Estabelecimentos Penais do Estado de Mato Grosso conforme oficio 

subscrito pelo Diretor da Unidade Prisional Local.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial retro, indefiro 

o pedido de visitas formulado às fls. 4/15.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127340 Nr: 320-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FÉLIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Encerrada a 

instrução processual e sendo o réu revel, abra-se vista a Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais escritos, no prazo de 05 

dias. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127340 Nr: 320-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FÉLIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Defiro a substituição 

requerida pelo MP. Decreto a revelia do réu nos termos do art. 367 do CPP, 

o qual se mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (fls. 62). 

Redesigno audiência para a oitiva das demais testemunhas para o dia 

27/04/2016 às 13h50min. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 119044 Nr: 1429-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAVALCANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Depreque-se o 

interrogatório do réu para a Comarca de Poxoréo MT. Aguarde-se a 
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juntada da CP e após vista as partes para apresentação de memoriais 

finais escritos, no prazo sucessivo de 05 dias. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111124 Nr: 1484-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 111124

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 24.08.2017 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204738 Nr: 1691-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALMEIDA PORTELA, FELIX JOSÉ 

RESENDE SADDI, NICANOR DE SOUZA FILHO, NEUZA MARIA DE 

BARROS, CARLOS NORBERTO DE BARROS, SIZEMAR VENTURA DE 

SOUZA, DELIBAR JARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA DOMINGOS 

RODRIGUES - OAB: MT 17.730, Mario Aparecido Leite Cangussu 

Prates - OAB:4652

 DELIBERAÇÕES

Tendo em vista que o mandado de intimação das testemunhas Marcos 

Augusto dos Passos Pereira e Rubens Marcelino dos Santos não foi 

cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça Enésio, redesigno a presente para o 

dia 30/07/2018 às 13:20 horas.

Encaminhe-se à Diretoria do Foro cópia da fl. 32 até a presente ata, para 

apuração de possível falta funcional cometida pelo referido servidor.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119753 Nr: 2196-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSENOR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso f. 123, é tempestivo, assim, visando 

preservar o princípio constitucional da eficiência intimo o advogado do 

acusado, para apresentar razões de apelação, nos termos do artigo 600, 

do Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho único de 

recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 11 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 35623 Nr: 3621-38.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 35623

1. Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 22.06.2017 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta comarca.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DAVOGLIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CHUPEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1006685-10.2017.8.11.0040 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 abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002118-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CLLRISTIAN CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

1002118-67.2016.8.11.0040 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 de que foi designado o dia 04/07/2018, às 

12:30 hrs, para a realização da perícia na Secretaria desta 1ª Vara Civel 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006364-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ZAMBON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES DORNELES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

 

1006364-72.2017.8.11.0040 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 
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prazo legal. 11 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150510 Nr: 4400-95.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY ALVES PAIM LOTTERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 20/06/2018, às 14:00, à realizar-se nos autos de Carta Precatória nº 

1005584-76.2018.8.11.0015, em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51473 Nr: 1774-50.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:63194/RS

 Autos n. 1774-50.2009.811.0040 – Código: 51473.

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fl. 183, SUSPENDO a audiência de 

instrumento aprazada à fl. 169.

 DETERMINO a Secretaria que providencie a imediata cientificação dos 

Advogados constituídos nos autos, ainda que por via telefônica, a fim de 

evitar deslocamentos desnecessários.

 No mais, ante a renúncia dos patronos do embargante (fl. 176/180), 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação processual.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 11 de Junho 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.: 57988 Nr: 1598-37.2010.811.0040

 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: SUELI SONIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, 

FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista que os Alvarás de Liberação 

Eletrônico foram devolvidos sem pagamento com a seguinte observação: 

"PAGAMENTO DEVOLVIDO ATRAVES DA COMPENSAÇAO PELO 

SEGUINTE MOTIVO: INCONSISTENCIA NOS DADOS BANCARIOS 

FORNECIDOS PARA CREDITO. O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA A CONTA 

JUDICIAL DE ORIGEM. "

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO STASCZAK (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR 

CONFORME ORIENTAÇÃO E VALORES LANÇADOS NA ID 11637768.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004592-74.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 20.806,15; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARIA DO CARMO DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, e etc. Compulsando os autos verifico que a 

parte a autora requereu a desistência do processo. Ocorre que a parte 

Requerida foi devidamente citada, inclusive contestando a demanda. 

Assim, determino que seja procedida a intimação da parte requerida para 

que informe a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, se concorda com a 

de desistência do pedido, nos termos do artigo 485, §4°, do NCPC, 

consignando que a sua inércia, que deverá ser certificada, será 

interpretada como anuência tácita, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo com ou sem a 

manifestação da parte requerida, voltem os autos imediatamente 

conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3776 Nr: 119-63.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Ante a busca RENAJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 48467 Nr: 5474-68.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSA FREDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a pesquisa do INFOJUD restou infrutífera, INTIMO a 

parte autora para indicar bens penhoráveis apresentando cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45845 Nr: 2782-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUSOJA - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

PROD.AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCI ALFONSO WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Tendo em vista que a pesquisa do INFOJUD restou infrutífera, INTIMO a 

parte autora para indicar bens penhoráveis apresentando cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15490 Nr: 2616-74.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI SASSI, IRACI MARIA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM TRANSPORTES LTDA, ADEMAR 

MAZUREK, CAROLINI FRANCESCHINI, MARIA LOUDES FRANCESCHINI, 

NORBERTO LUIZ ANDRZEJEWSKI JUNIOR, EDEMAR FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560, LILIANE CASADEI - OAB:6989, LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, NEUMA T.CIELO MANICA - OAB:3.508-B

 INTIMO a parte exequente para indicar quais bens pretende penhorar, 

bem como a localização dos mesmos, nos termos do art.839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96319 Nr: 8262-16.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA LANZANA E CIA LTDA, DANIELA 

LANZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a pesquisa INFOJUD restou inexitosa, INTIMO a parte 

exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando cálcuo atualizado 

do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111807 Nr: 551-53.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBITÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS ANTÔNIO BUCCO BRUM, SILVIANA 

PELEGRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a pesquisa INFOJUD restou inexitosa, INTIMO a parte 

exequente para indicar bens penhoráveis apresentando cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 2455-20.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA, GENTIL PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que restou inexitosa a pesquisa INFOJUD, INTIMO a parte 

exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56655 Nr: 534-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PEDRO FOLLE, EBE FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frustrada as pesquisas, impulsiono os autos, INTIMANDO o exequente a 

indicar bens penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111003 Nr: 3125-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido positiva a pesquisa INFOJUD, INTIMO a exequente para indicar 

quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos mesmos, nos 

termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17223 Nr: 1470-61.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 
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CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI, para devolução dos autos nº 

1470-61.2003.811.0040, Protocolo 17223, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49147 Nr: 5682-52.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO ADEMAR SCHERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI, para devolução dos autos nº 

5682-52.2008.811.0040, Protocolo 49147, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1092-81.1998.811.0040, Protocolo 

4048, 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100433 Nr: 3189-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido concernente ao item “3”, 

pelo que DECRETO O DIVÓRCIO do casal KAMILA SIMONE MATOSO E 

FAGNER JOSÉ DA CRUZ. Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I 

do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório de ofício indicado na 

certidão de casamento de fl. 35, para que proceda às averbações e 

retificações necessárias.II – DO SANEAMENTO DO PROCESSO.Procedo 

ao saneamento do processo, 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.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 23/07/2018 às 16:30min.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°.INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento a solenidade..Sorriso-MT, 22 de maio de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100714 Nr: 3505-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Tendo em vista a certidão de fl.80, impulsiono os autos, INTIMANDO a 

exequente para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a 

localização dos mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100714 Nr: 3505-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os autos INTIMANDO as partes para se manifestarem acerca 

do Termo de Penhora expedido nos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002407-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. I. D. S. (AUTOR)

I. E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO)

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO)

RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES OAB - MT24668/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. (RÉU)

A. S. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 03 

de AGOSTO de 2018, às 14 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de junho 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-42 NOTIFICAÇÃO
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Processo Número: 1002152-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVORI NEORI NARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MOURA DE LIMA (REQUERIDO)

ATILANIO ALBINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 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, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 163286 Nr: 11143-24.2016.811.0040

 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: ADRIANA CAVEQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM PROGRAMA 

DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANRDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:OAB/MT 12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO 

ESPOSITO - OAB:4531

 Vistos.

Considerando o ofício de fls. 156, intime-se a parte requerente para 

manifestar-se acerca do cumprimento ou não da medida liminar deferida 

por este Juízo às fls. 43/45, no que tange aos descontos na folha de 

pagamento.

Após, em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136443 Nr: 8717-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA DIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO DIAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

converter em divórcio a separação judicial do casal JUREMA DIER e JOSÉ 

MAURO DIAS NACIMENTO e determinar a partilha dos bens e dívidas do 

casal na proporção de metade para cada parte. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, 

do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de complexidade 

na causa.EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Nobres – MT para as anotações devidas.Oportunamente, 

certificado o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Havendo apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104051 Nr: 7110-93.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA - 

EPP, CIDCLEY ZIBETTI, MARCELO ZIBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na inicial, 

resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta 

decisão, e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se 

os autos.Junte-se cópia desta sentença nos autos Código 100881, em 

apenso.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do artigo 1.010 

do NCPC, desapensando-se estes autos para posterior remessa à 

instância superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100881 Nr: 3689-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA 

LTDA - EPP, MARCELO ZIBETTI, CIDCLEY ZIBETTI

 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:

 Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à 

concessão de levantamento de valores bloqueados antes do trânsito em 

julgado dos embargos a execução e indevida certificação de ausência da 

propositura dos embargos do devedor, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque, a certidão de fls. 112, se refere à ausência de 

impugnação a penhora realizada às fls. 69/71, uma vez que devidamente 

intimada (fls. 80), a parte executada quedou inerte. Portanto, não há falar 

em contradição, pois a certidão não versa sobre apresentação de 

embargos do devedor, mas de ausência de impugnação a penhora on line. 

Em relação à impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados 

antes do trânsito em julgado da sentença dos embargos e necessidade de 

prestação de caução, entendo que também não merece acolhimento, uma 

vez que as matérias arguidas nos embargos, ainda que eventualmente 

procedentes, não ensejariam a nulificação integral da execução, pois 

visam a revisão contratual, sendo, portanto, despicienda tal observação. 

Desse modo, entendo que a decisão não padece de todos os vícios 

apontados, de modo que, o embargante pretende a reversão integral do 

que restou decidido, o que não é admissível via embargos de declaração. 

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

REJEITOS – os, mantendo incólume a decisão objurgada. Preclusa a vida 

recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão fls.113. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108090 Nr: 616-81.2014.811.0040

 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): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de:1. Declarar a inexistência dos débitos imputados na inicial ao 
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autor na condição de avalista, relacionados ao requerido Nextel 

Telecomunicações LTDA, relativamente ao contrato nº 120137BD16681 no 

valor de R$ 354,78 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito 

centavos), determinando a baixa definitiva do nome da parte requerente 

junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida.2. Condenar a 

empresa requerida Nextel Telecomunicações LTDA ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Condeno a requerida Nextel 

Telecomunicações LTDA ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108084 Nr: 610-74.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de:1. 

Declarar a inexistência dos débitos imputados na petição inicial, 

relacionados à parte requerida NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA DA, 

relativamente ao contrato n. 120137BD15581, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes 

pela aludida dívida.2. Condenar a parte requerida NEXTEL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ).Condeno ainda a parte requerida NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132581 Nr: 6654-75.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por CAUANA 

WEBER ARAGÃO, representada pela sua genitora CASSIARA 

APARECIDA WEBER, em face de NICANOR ARAGÃO. A inicial veio 

acompanhada com documentos. Citado por edital (fls. 70), o requerido não 

pagou o débito, tampouco apresentou justificativa.

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela prisão civil.

Pois bem. Verifica-se que o executado não vem adimplindo com a 

obrigação alimentar assumida. Ademais, não há qualquer apresentação de 

justificativa plausível pelo executado para o inadimplemento das 

prestações alimentares, razão pela qual o decreto prisional é medida de 

rigor.

Assim, acolho parecer ministerial retro e assim o faço para decretar a 

PRISÃO CIVIL do executado NICANOR ARAGÃO, pelo prazo de 60 dias, 

na forma do art. 528, §§ 3º e 4º, do NCPC. Expeça-se o competente 

mandado de prisão civil, constando a qualificação completa do executado.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141698 Nr: 11438-95.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOREIRA AGRÍCOLA - ME., BRASIL 

REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA, JOSE RICARDO BRASIL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro a citação editalícia, visto que não esgotados os meios de 

localização da parte requerida.

2) Intime-se a parte autora, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a distribuição da carta precatória de fls. 47 perante o juízo 

deprecado, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140641 Nr: 10920-08.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 VISTOS.

Diante da documentação de fls. 75 dos autos em apenso, manifeste-se a 

parte embargante em prosseguimento ao feito, informando se houve ou 

não autocomposição extrajudicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131230 Nr: 6004-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 VISTOS.

Diante da documentação de fls. 75, manifeste-se a parte exequente em 

prosseguimento ao feito, informando se houve ou não autocomposição 

extrajudicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85554 Nr: 4904-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LCAL, VSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE CÁSSIA LA SERRA 

SÓCIO - OAB:71049, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 VISTOS.

Conforme requerido às fls. 167, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados às fls. 169, em favor da exequente 
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na conta indicada nos autos.

Após, venham conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85554 Nr: 4904-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LCAL, VSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE CÁSSIA LA SERRA 

SÓCIO - OAB:71049, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Processo: /Código: 85554

VISTO/PM

Trata-se de feito, o qual se inclui naqueles que a Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado do Mato Grosso entende necessária à inclusão na 5ª 

Fase de Campanha “JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/09/2016, às 17h00minhs 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.

 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, retorne os autos conclusos para prosseguimento do feito.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 24 de agosto de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85554 Nr: 4904-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LCAL, VSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE CÁSSIA LA SERRA 

SÓCIO - OAB:71049, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do alvará 

eletrônico de fls. 177.

Após, vistas ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135495 Nr: 8237-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, LILIANE ANDREA DO AMARAL - OAB:26.866, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito acerca da certidão do Meirinho, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113714 Nr: 5360-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMARI SALETE RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora acerca 

da resposta negativa do INFOJUD. Diante disso, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do NCPC, intimo a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de 

extinção/arquivamento, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100881 Nr: 3689-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA 

LTDA - EPP, MARCELO ZIBETTI, CIDCLEY ZIBETTI

 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:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35269 Nr: 4402-17.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Diante da ausência de resposta dos reiterados ofícios, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46842 Nr: 3756-36.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PAULO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 42043 Nr: 4835-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CLAUDIO SCHOYNASKY, ARILDES 

DO COUTO BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das custas 

(preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo 

deprecado (LUCAS DO RIO VERDE-MT), via malote digital ou, para 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribui-la no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 2175-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 1044-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER KELLY DA COSTA JOÃO, JOÃO MARCOS DA 

COSTA FRANCISCO, CLEUMA FERNANDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDO ZANOLLA, FLAVIO 

DALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SILVA - 

OAB:5472, JOSÉ VIEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 3.696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, SERGIO 

CAIUBI DE ANDRADE SILVEIRA - OAB:43.324

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre 

a petição e documento de fls. 543-550.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96820 Nr: 8799-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITERE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Meirinho, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102484 Nr: 5412-52.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:9440, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a embargada, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação aos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188680 Nr: 3304-74.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:51.814/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da deprecata após o decurso do 

prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186280 Nr: 1859-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CRISTINE MAGALHÃES - 

OAB:18.890-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da deprecata após o decurso do 

prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 177282 Nr: 7394-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BASSO, Edna Maria Renostro Basso, 

FABIO DEL CANALE VIZENTIM, Luiz Basso, ADELIA LICHINSKI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 Ante a citação positiva dos executados, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

devolução da deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. 

Destaco, ainda, que caso pugne pela busca e apreensão do produto 

deverá efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, 

para tanto, 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, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124136 Nr: 1924-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ASG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Determino o apensamento do feito aos autos nº 11182-84.2017.811.0040, 

Código n° 183379.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124136 Nr: 1924-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AUERICA SUBAS GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIN SHUNJI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto ao pedido de DIVÓRCIO formulado na inicial, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de decretar o 

DIVÓRCIO do casal AUÉRICA SUBAS GRAGEL NAKAMURA e ALAIN 

SHUNJI NAKAMURA, resolvendo o mérito da presente demanda, com 

exame de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.

 Sem condenação em custas e honorários, visto serem as partes ora 

litigantes representadas pela C. Defensoria Pública Estadual e, 

consequentemente, gozarem dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório 

de Registro Civil da Comarca de Tangará da Serra – MT, consignando que 

a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 801-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL MORAES PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:20817-A MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito acerca da certidão do Meirinho, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124136 Nr: 1924-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AUERICA SUBAS GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIN SHUNJI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Processo/código: 124136

VISTO/AB

Do Estudo Psicossocial

Acolho a cota ministerial com o fim de DETERMINAR a realização de 

ESTUDO PSICOSOCIAL do caso, com forte no artigo 370 do CPC/15 e 

ideário do artigo 1º et seq do ECA, pela ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL, 

fixando o prazo de 30 (trinta) dias para sua realização e juntada de 

relatório nos autos.

Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes à revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menor(es) escopo do feito 

(ECA).

Entregue o parecer pela expert social, colha manifestação ministerial pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 13 de Setembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22077 Nr: 2300-90.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBZ AGRÍCOLA DA AMAZÔNIA LTDA - REPRES. 

LEGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU GIGLIO PEREIRA - 

OAB:206.379, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO 

ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, manifestar-se sobre a petição 

de fls. 262-268.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 679 Nr: 313-29.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, SAUL 

DI DOMÊNICO, CLAUDINO FRANCIO, CATARINA FRANCIO, NELSON 

FRANCIO, SILVANIA BARONIO, IDALI MARIA FRANCIO, JORGE ANTONIO 

BALDO, DIRCE CASAGRANDE BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26308 Nr: 879-31.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBZ AGRÍCOLA DA AMAZÔNIA LTDA - REPRES. 

LEGAL, MAURO ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU GIGLIO PEREIRA - 

OAB:206.379, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se 

acerca dos embargos de declaração.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56120 Nr: 173-72.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLLA MEHL RIBEIRO BAFA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre 

a deprecata devolvida, devendo requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção/arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 6531-43.2016.811.0040, Protocolo 155165, 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): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136428 Nr: 8710-81.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA, NERI ZANATTA, ELIANA DANIEL ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

que compareça nesta Secretaria, no horário das 12:00 às 19:00 horas, a 

fim de retirar o Edital de Intimação de Terceiros Interessados (fl. 79), 

devendo providenciar as publicações necessárias e, após, comprova-las 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 2451-36.2016.811.0040

 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: MÁRCIA CRESTANI RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESTANI E FILHOS LTDA, FRANCISCO 

ANTONIO CRESTANI, FÁTIMA MARIA CRESTANI SURDI, WILMAR 

CRESTANI, CRESTANI PARTICIPAÇÕES LTDA, MOACIR TRÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO PERIN - OAB:21.623/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestarem-se nos autos acerca do 

retorno das cartas precatórios, bem como documentos que as 

acompanham.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137504 Nr: 9381-07.2015.811.0040

 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: ALCIDES BERTOTI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR SELLEGRINI, ODAIR JOSÉ VIEIRA, 

ROMÁRIO DE MATOS, NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS, ENOKE ALVES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 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, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40441 Nr: 3279-47.2007.811.0040

 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: DOMINGOS DENARDI, NEIDE ORLANDA DENARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES, DARLAN ORSATO, ADAIR 

DA SILVA GONÇALVES, ODETE ALVES BRANDÃO GONÇALVES, MARLI 

DAMAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - 

OAB:9 546-A-MT, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121951 Nr: 560-14.2015.811.0040

 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: DEONISIO ERI BUFFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

sobre a deprecata devolvida, devendo requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 
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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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 327-17.2015.811.0040, Protocolo 121597, 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): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 2868-96.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANANDREIA GERMINIANI TORRESAN, JÉSSICA 

ALDREY CEZIMBRA GERMINIANI, DÉBORA BEDIN, LURDES MARIA 

GERMINIANI, WANDER GERMINIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, NEVIO MANFIO 

- OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça (avaliação dos bens do 

espólio), devendo, para tanto, 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, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 5779-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉDIO ANTÔNIO POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Vistos.

Considerando o requerido às fls. 152/153, DEFIRO o pleito no que tange 

aos valores bloqueados às fls. 149/151, desde já DETERMINO a liberação 

do montante que ultrapassa a quantia do cálculo de fls. 147v.

No mais, intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção da presente demanda constante no item “c” de fls. 153.

Às providências, cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005177-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001746-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA CAMPOS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

do perito nomeado, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002833-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUSTAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002833-75.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIO GUSTAVO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por ANTONIO GUSTAVO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver suas atividades 

laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de auxílio-doença. 

Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção 

do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 8076633). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 9186707), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 9431674). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado aos autos no Num. 12527483, sobre o qual 

manifestou a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

ANTONIO GUSTAVO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 
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Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 9186716. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 12527483), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, podendo ser reabilitado para 

outra profissão, fazendo jus, portanto, ao beneficio de auxílio-doença. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

REMESSA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO 

PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 06/03/17 – Num. 9186716. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001938-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALDA PEREIRA DE ANDRADE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001938-17.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA EDNALDA PEREIRA DE ANDRADE SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Diante da informação 

constante nos autos de que o benefício concedido em sentença foi 

implantado com DIB diversa da fixada, expeça-se ofício à Agência e 

Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício – 10/01/17), os 

dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias. Após, 

intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002967-05.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA contra o 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. A tutela antecipada foi deferida no Num. 

8188452. O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 9319110), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9496145). Determinada a 

realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 11960253, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 9319120. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostados aos autos (Num. 11960253), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é TOTAL e temporária, devido a limitação física e a dor. 

Considerando que a autora se encontra incapacitada de forma total; 

considerando que a parte autora conta com mais de 59 anos de idade, ou 

seja, de difícil reabilitação, ainda que realizasse a cirurgia de artroplastia 

total do quadril esquerdo, a qual é de grande complexidade, além de ser 

hipossuficiente econômica; que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais há mais de 02 anos, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (02/06/17 – Num. 9319120), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002602-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002602-14.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003132-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR BENINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003132-52.2017.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO CEZAR BENINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por PAULO CEZAR BENINI contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor, na qualidade de segurado 

especial. Para tanto sustenta que não reúne condições de exercer a 

atividade laborativa que estava habituado, eis que a sua doença lhe 

impossibilita de retornar ao trabalho, o que contraria a conclusão do 

requerido, o qual indeferiu seu benefício de auxílio-doença na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 8312388), 

foi indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Mesmo citado, o requerido deixou de contestar a demanda (Num. 

9981409). Laudo pericial no Num. 11226254. O requerido apresentou 

manifestação no Num. 11868093, juntando documentos, aduzindo que o 

autor não detém a qualidade de trabalhador em regime de economia 

familiar e como segurado especial, eis que é associado no Sindicato Rural 

de Ibirubá/MT, desde 2006, sendo que reside na zona urbana do município 

de Sorriso/MT, estado diverso do qual possui propriedade rural. Aduz, 

ainda, que o autor é proprietário de um veículo, avaliado em R$68.000,00, 

além de ter trabalhado como empregado urbano, com início da atividade em 

07/12/2016. A audiência de instrução foi realizada em 28/02/2018, quando 

foram ouvidas duas testemunhas da parte autora (Num. 11981581). O 
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autor manifestou quanto ao pleito do INSS e documentos juntados por ele 

no Num. 12153046, bem como juntou documentos no Num. 12153056. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de concessão de benefício previdenciário com pedido de aposentadoria 

por invalidez, formulado por PAULO CEZAR BENINI contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. A concessão do 

benefício para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial, 

conforme a legislação em vigor basta a comprovação do efetivo exercício 

da atividade rural pelo período correspondente à carência. Em relação ao 

primeiro requisito entendo que as provas apresentadas demonstram o 

efetivo exercício de atividade laboral rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/91. Os 

documentos colacionados aos autos comprovam que a parte autora era 

trabalhador rural até maio do ano de 2016, no estado do Rio Grande do 

Sul, especialmente a declaração do sindicato dos trabalhadores rurais de 

Ibirubá/RS, na qual consta que o mesmo foi associado desde janeiro/2006, 

Recibo de entrega da Declaração do ITR do ano de 2016, contrato de 

compra e venda de imóvel rural, na qual consta a venda do imóvel pelo 

autor e sua esposa em 27/05/2016 (Num. 8265976, 8265990 e 12153056) 

os quais corroboram com os depoimentos testemunhais. Ressalto, 

novamente, que a prova testemunhal corrobora a prova documental, 

atestando convincentemente o exercício da atividade rural pela parte 

autora, no sentido de que o mesmo trabalhou na lide rural até a alguns 

anos atrás, quando veio embora para a cidade de Sorriso/MT. O início de 

prova material trazido pela requerente é confirmado, assim, de maneira 

segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, que comprovam sua 

condição de segurado especial. No mais, importante registrar que, apesar 

da manifestação do INSS no Num. 11868093, de que o autor não é 

segurado especial, eis que possui propriedade rural no estado do Rio 

Grande do Sul, bem como por ser proprietário de um veículo e ter 

trabalhado como empregado urbano no mês de dezembro/2016, fato é que 

o autor comprovou que vendeu sua propriedade rural no Estado do Rio 

Grande do Sul em 27/05/2016 (Num. 12153056), e, com o valor da venda, 

adquiriu o veículo citado pelo INSS no Num. 11868088. Do mesmo modo, 

justificou que tentou realizar atividades laborativas durante alguns dias no 

mês de dezembro/2016, porém, em razão de sua incapacidade, não mais 

continuou laborando. Portanto, comprovado o primeiro requisito para a 

concessão do benefício, qual seja, a sua condição de segurado especial 

pelo período de carência exigido. A seguir, deve-se considerar a 

existência ou não de doença que afete a capacidade para o trabalho, para 

só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Pelo laudo pericial de 

Num. 11226254, é possível verificar que a parte autora encontra-se com 

incapacidade parcial e permanentemente, sendo que as doenças podem 

ser agravadas por esforço físico intenso. Assim, considerando que o 

requerente está incontestavelmente incapacitado para o trabalho habitual, 

sendo que sua doença pode se agravar caso realize esforço físico 

intenso; considerando que o autor conta com mais de 54 anos de idade, 

não possui condições ergonômicas e apresenta limitação física e dor, o 

que acarreta a dificuldade de reabilitação profissional, tenho que foram 

preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário de benefício, devido desde o requerimento administrativo em 

10/04/17 - Num. 8266000, nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, 

devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Outrossim, 

entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de aposentadoria por invalidez 

pelo autor e, o periculum in mora, pela condição social do mesmo, pois 

está com incapacidade laboral e é considerado hipossuficiente sobre a 

acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente da aposentadoria por invalidez, 

devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Sobre as prestações em atraso, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, 

quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, 

com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ATAIDE TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA FERREIRA DE SOUZA DOLCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO 

COMPLEMENTAR, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001010-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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VERA LUCIA CANDIDA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001530-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO DE SOUZA LIMA (AUTOR)

RITA MIRANDA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAIR ROBETTI KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALEXANDRE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001594-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL APRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005450-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUSTINHO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUZA NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53221 Nr: 2611-08.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHACRINHA COM.E REPRESENTAÇÃO 

LTDA-ARAUJO & MENEGUELLI COM.REPRES.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86911 Nr: 6380-53.2011.811.0040

 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: LAUCI ANTONIO STEFFENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97341 Nr: 9364-73.2012.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101739 Nr: 4635-67.2013.811.0040

 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: ADARIANE SABINO PEREZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101913 Nr: 4828-82.2013.811.0040

 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: IRIA TEIXEIRA SACKSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106169 Nr: 9241-41.2013.811.0040

 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: DEISE CRISTINA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 133273 Nr: 6990-79.2015.811.0040

 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: DAVI ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 134573 Nr: 7770-19.2015.811.0040

 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: MARILU RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139360 Nr: 10308-70.2015.811.0040

 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: ELIRIA TRINDADE RUPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84253 Nr: 3460-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA KREBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Renato Canan - 

OAB:11138, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84117 Nr: 3291-22.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, 
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PAULO AIRTON BORTOLO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO, JILMAR 

SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9016, 

GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8.883, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - OAB:13161, 

LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - 

OAB:14222, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, NEWTON ACUNHA ROCHA 

- OAB:5489-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Certifico e dou fé que a intimação disponibilizada no DJE nº 10264 de 

25/05/2018 deve ser desconsiderada, em razão que os embargos de 

declaração interpostos pela parte requerida ainda não havia sido 

apreciado pelo MM. Juiz.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1001803-68.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos ID. 

13479163. Sorriso/MT, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MYKE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11778282), 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER PAOLA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002873-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JENIFER PAOLA KATH 

REQUERIDO: TERCILIO PAGNONCELLI I - Trata-se de ação para entrega de 

coisa certa c/c indenização por danos materiais e morais proposta por 

JENIFER PAOLA KATH em face de TERCÍLIO PAGNONCELLI. Em síntese, 

narra a reclamante que arrendou a propriedade rural do reclamado para 

criação das 69 (sessenta e nove) cabeças de gado. Contudo, em abril de 

2017 resolveu tirar o gado da propriedade, oportunidade em que percebeu 

a ausência de 14 (catorze) cabeças de gado. Após buscas, afirma que 

foram encontradas somente 13 (treze) cabeças de gado, as quais o 

reclamado se nega a entregar e impede a vacinação do rebanho sob a 

justificativa de existirem dívidas pendentes. Diante disso, postulou em 

sede liminar pela autorização em proceder a vacinação contra a febre 

aftosa das 13 (treze) cabeças de gado, bem como obrigar o reclamado a 

lhe entregar as 13 (treze) cabeças de gado. II - Em análise à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em contrato verbal de 

arrendamento de propriedade rural, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória. A par disso, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes das multas aplicadas pelo INDEA, caso não vacine 

seu rebanho contra a febre aftosa até o dia 15 p.v. Por outro lado, tem-se 

que o próprio reclamado indica que os animais pertencem à reclamante e 

que sempre estiveram à disposição daquela, porém sustenta a existência 

de alugueis não adimplidos (id. 13464503-Pág.12-14). Nessa toada, 

havendo divergências em relação a existência de débito decorrente do 

contrato verbal de arrendamento, a exigência de caução se impõe, a fim 

de assegurar a reversibilidade da demanda, porquanto caso a versão do 

reclamado se confirme, o pagamento dos aluguéis de maio a setembro de 

2017 estarão assegurados, bem como a reparação de eventuais 

prejuízos. III - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em 

que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, mediante caução no valor de 

R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que arbitro considerando a 

suposta inadimplência da reclamante em relação aos aluguéis dos meses 

de maio a setembro de 2017 no valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais), 

bem como os danos materiais declarados pelo reclamado no id. 

13464503-Pág.12-14). Com depósito em Juízo, determino que: a) o 

reclamado proceda a entrega das 13 (treze) cabeças de gado à parte 

reclamante, no prazo de 48h. Advirto que o rebanho deverá ser retirado 

da propriedade do reclamado no período entre 7h e 17h, ficando a cargo 

da reclamante providenciar a GTA (Guia de Trânsito Animal) junto ao 

órgão competente, bem como o respectivo transporte daqueles. Fixo multa 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por hora de descumprimento 

(NCPC, art. 297). IV - A requerente deverá comunicar o dia e hora da 

execução da medida, diretamente ao Oficial de Justiça que acompanhará o 

ato, e elaborará a respectiva certidão nos autos. V - Conste no mandado 

que a violação ao provimento mandamental acima configurará, ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o reclamado a multa no valor 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções 

criminais, civis e processuais cabíveis (NCPC, art. 77, §2º). VI - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 8 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PFEIFER (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 18 de JULHO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH JAMEL MATRAK OAB - GO23637 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005637-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IRINEU GALDIMIR TRINDADE 

STOCK REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, JOÃO ALVES BARROS 

Considerando as justificativas apresentadas, bem como certo que as 

reclamadas não foram citadas em tempo hábil para comparecimento, 

providencie-se o agendamento de nova audiência de conciliação via 

Sistema PJE e, após, intimem-se as partes, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante. SORRISO, 15 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRASKI & FONTANA 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 18 de JULHO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 DESPACHO Numero do Processo: 

8010987-31.2015.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO PEREIRA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 13h40min. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PAIVA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2.0 HOTEIS PIRACICABA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: JOYCE PAIVA 

CASTILHO REQUERIDO: 2.0 HOTEIS PIRACICABA LTDA. Acolho a 

justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência de 

conciliação apresentada pela reclamante no Id. 13273171, razão pela qual 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018 às 14h, ratificando, os demais comandos lançados no Id. 11377148.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ZIBETTI (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 18 de JULHO de 2018, às 13:30 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: 1000991-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA MATARANGAS MOREIRA DA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 13:40 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: 1000994-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BLOCK EIRELI - 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 18 de JULHO de 2018, às 14:00 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: 1000995-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO KARLING (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 18 de JULHO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 
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extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI SUTIL DE OLIVEIRA (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 18 de JULHO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALO AUTO CENTER 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 18 de JULHO de 2018, às 14:30 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: 1000999-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CLAUDIR ROSSETTO (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 18 de JULHO de 2018, às 14:40 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: 1001002-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 14:50 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: 1001005-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES ANGELO STRAMARI (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (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 18 de JULHO de 2018, às 15:30 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: 1002840-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MARIANA VIEIRA MARTINS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-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 18 de JULHO de 2018, às 15:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000682-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA RIBAS (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 07 de JUNHO de 2017, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando 

ciente que o não comparecimento na audiência implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000682-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA RIBAS (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 18 de JULHO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando 
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a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003556-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003556-94.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o Reclamante, para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação 

aportada aos autos ID. 9551405 e 12855549. Sorriso/MT, 11 de junho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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 18 de JULHO de 2018, às 16:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001027-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO JUNIOR FABIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS FARIAS (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 18 de JULHO de 2018, às 16:40 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: 1000763-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE JOICE DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000763-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE VERNE DE 

OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: TATIANE JOICE DE JESUS 

SILVA Tendo em vista o requerimento para expedição de ofício à Receita 

Federal, para fornecimento de cópia das declarações de renda da parte 

devedora, é certo que se trata de providência excepcional, a depender do 

prévio esgotamento de outras possibilidades de satisfação do crédito. 

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência deste c. Superior Tribunal de Justiça, 

firmada no sentido de que "a expedição de ofício à Receita Federal, para 

fornecimento de informações, é providência admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente quando demonstrado ter o credor esgotado 

todos os meios à sua disposição para encontrar bens passíveis de 

penhora, o que não ocorre no caso dos autos" (AgRg no REsp nº 

595.612/DF, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 4ª Turma, DJ 

11.02.2008). 2. Em relação ao pedido de informações para fins de 

localização do endereço do executado "o raciocínio a ser utilizado nesta 

hipótese deverá ser o mesmo dos casos em que se pretende localizar 

bens do devedor, pois tem o contribuinte ou o titular de conta bancária 

direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais, além do que não 

cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligência que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo." (REsp nº 306.570/SP, Relatora a 

Ministra ELIANA CALMON, DJU de 18.02.2002). 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1386116/MS 

(2010/0217893-2), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 26.04.2011, 

unânime, DJe 10.05.2011). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS PARA CONSULTA SOBRE BENS DO DEVEDOR. 

SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. 1. A quebra do sigilo bancário e fiscal é 

medida excepcional que depende da presença de relevantes motivos os 

quais, inexistindo, conspiram pelo indeferimento da diligência. 2. É cediço 

que somente em hipóteses extremas está o Juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução. 3. Precedentes do STJ. REsp 

466138/ES, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ 31.03.2003, REsp 

509.383/SC, desta Relatoria, DJ 20.06.2003; REsp 206963/ES, Relator 

Ministro Garcia Vieira, DJ 28.06.1999 e REsp 204329/MG, Relator Ministro 

Franciulli Netto, DJ 19.06.2000. 4. In casu, a despeito de a Fazenda 

Estadual envidar esforços no sentido de localizar bens para fazer face ao 

crédito tributário, suas tentativas restaram infrutíferas, consoante se 

infere do voto-condutor do acórdão hostilizado. 5. Agravo Regimental 

improvido. (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 667578/MG 

(2004/0081271-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Min. Luiz Fux. j. 21.06.2005, 

unânime, DJ 01.08.2005). Não obstante, no caso em questão tenho que a 

excepcionalidade está justificada, pois se trata de execução que tramita 

há mais de um ano, sem sucesso na realização do crédito da parte 

credora, mediante buscas de valores e veículos da parte devedora. Por 

tais razões, defiro a requisição limitada à última declaração de renda da 

devedora, via INFOJUD, devendo ser observado o procedimento previsto 

na Seção 17 do Capítulo II da CNGC. Consigno que não foi demonstrada 

pela parte interesse concreto na obtenção dos dados referentes a 

exercícios anteriores das declarações de renda, de sorte que fica 

indeferida a pretensão nesse particular, uma vez que, conforme exposto, 

trata-se de diligência excepcional. Afora isso, cuida-se de processo 

gratuito, impondo-se assim alguma razoabilidade na realização de 

diligências judiciais em benefício da parte, exatamente para que as 

possibilidades do juízo sejam ofertadas de modo equânime a todos os 

processos em tramitação. Do mesmo modo, indefiro a expedição de ofício 

ao Cartório de Registro de Imóveis, porquanto a certidão pretendida pode 

ser providenciada pela própria parte exequente, sem necessidade de 

intervenção do juízo. Recomendo especial atenção para o fato de que, 

juntada a declaração, o feito passará a tramitar sob segredo de justiça 

(CNGC, art. 477). Com o resultado da diligência, intime-se a parte credora 

para manifestação. Esclareço que deverá aquela se manifestar de forma 

precisa acerca dos rumos da execução, postulando providências que 

efetivamente possam conduzir à realização do crédito, sob pena de outra 

solução não restar a não ser a extinção do feito, diante da inexistência de 

bens penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 14 de maio de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURICELIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA OAB - MT21809/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)
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RADIO FM MORENA LTDA (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 18 de JULHO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001033-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (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 18 de JULHO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001035-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL MORO (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 18 de JULHO de 2018, às 17:10 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: 1001046-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRIAS FERRAZ PAROLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRIAS FERRAZ PAROLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004467-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LIMA DA MOTTA (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 18 de JULHO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004431-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS 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 18 de JULHO 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: 1001062-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA VIRGINIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 18 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: 1001063-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005972-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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KENNEDY WASHINGTON DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005972-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KENNEDY WASHINGTON DE 

ASSIS REQUERIDO: CLARO S/A Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora, KENNEDY WASHINGTON DE ASSIS, que recentemente 

tentou efetuar uma compra no comércio local, a qual foi negada ante a 

constatação de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC/SERASA em 

relação ao contrato com a requerida, no valor de R$339,80. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$14.480,00. A requerida sustenta inépcia da petição inicial por 

não estar o comprovante de endereço em nome da parte autora. No 

mérito, pugna pela improcedência da demanda, afirmando se tratar a 

cobrança do débito de exercício regular de direito, tratando-se de 

instalação de Claro TV. Diz que houve pagamentos via débito em conta 

que simplesmente cessaram sem explicação. Pede a quebra do sigilo 

bancário a fim de provar a titularidade da conta em que era realizado o 

débito do valor. 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. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega que o serviço de TV por assinatura 

foi contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. 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, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Ainda, por ter se tratado de instalação residencial 

de um serviço, fácil seria colher a assinatura da parte autora em um 

contrato físico ou ordem de instalação, o que não foi feito. Se houve 

fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla. Ainda, a quebra 

do sigilo bancário é medida extrema, não sendo possível utilizá-la em 

casos como o dos autos para provar uma contratação. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a autora 

outras inscrições preexistentes e concomitantes, conforme demonstram 

os documentos juntados pela mesma juntamente com a inicial, de modo 

que seu nome não é tão imaculado como saliente, e nem mesmo a negativa 

da compra se deu unicamente por causa do débito ora impugnado. 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 débito de R$339,80 em relação ao contrato 

162593931, determinando a baixa definitiva do nome da parte 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, 04 de junho 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, 11 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000173-45.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIA DOMINGUES 

REQUERIDO: OI S.A Narra a parte autora, SILVIA DOMINGUES, que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que 

cumpriu todas as suas obrigações perante as empresas que possuía 

débito. Diz que desconhece o débito com relação ao contrato 5043713107 

no valor de R$244,00. Afirma que não houve notificação da inscrição 

realizada. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente e 40 salários mínimos. 

A requerida sustenta inexistir interesse de agir por não haver lide entre as 

partes. Diz ter havido regular contratação e notória prestação de serviço 

entre as partes, relação à linha telefônica fixa que foi cancelada por falta 

de pagamento. Discorre acerca da aceitação das telas como meio de 

prova válida. Afirma que as cobranças tratam-se de exercício regular de 
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direito. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. 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. Ainda no caso por tratar-se de instalação de serviço de 

telefonia fixa fácil seria à parte requerida colher a assinatura do cliente em 

um contrato ou ordem de serviço. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e do valor cobrado, pois ausente prova da 

contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Não 

há nem mesmo faturas que provem a utilização da linha. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar de não haver inscrição 

preexistente, possuía a parte autora outras inscrições posteriores, 

conforme demonstra o extrato juntado com a inicial, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, 

que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que 

afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito com 

relação ao contrato nº 5043713107 no valor de R$244,00, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 05 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 
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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, 11 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005317-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FURST (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005317-63.2017.8.11.0040. AUTOR: EVANDRO FURST RÉU: AZUL 

LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra a parte autora EVANDRO FURST que realizou 

viagem aérea através da empresa requerida no dia 06 de outubro de 2017, 

no trecho Sinop/MT a Cuiabá. Refere que ao desembarcar em Cuiabá não 

encontrou sua bagagem na esteira, e em contato com funcionário da 

requerida foi feito o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB. Diz que 

viajou a uma reunião de trabalho, e que na mala havia todo seu material de 

trabalho, além de roupas, uniformes, sapato e material de higiene pessoal. 

Diz que foi informado que sua mala havia ficado em Sinop, e que chegaria 

em Cuiabá no dia 08/10/2017 as 8:30h, dia esse que já retornaria à sua 

casa, e que de nada adiantava a bagagem chegar mais. Afirma que teve 

que comprar roupas e objeto de higiene pessoal, o que custou R$152,99. 

Requer o ressarcimento do valor dos danos materiais com a compra dos 

itens pessoais e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. A requerida AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A afirma que não há que se falar em 

falha na prestação de serviços visto que a bagagem foi devolvida sem 

qualquer avaria no dia seguinte ao desembarque. Diz inexistirem danos 

morais a serem indenizados, visto que o autor não comprova minimamente 

algum prejuízo advindo do extravio. O art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no 

caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está o autor desincumbido, 

porém, de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados 

na inicial, consoante orientação jurisprudencial: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO 

DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE SEU 

DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão do onus probandi, 

como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é 

capaz de eximir a autora do dever de comprovar qual a data do pedido de 

cancelamento, pois não se afigura possível determinar à parte ré o ônus 

de produzir prova negativa, ou seja, prova de que a consumidora não 

requereu o cancelamento antes do dia apontado na contestação. "2. 

Incumbe à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, 

nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, sob pena de 

rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 2012.085325-7, de Itajaí, rel. 

Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 

23.04.2013). (Apelação Cível nº 2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito 

Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. j. 

14.07.2015). Em primeiro lugar, vislumbro que houve o pagamento 

espontâneo por parte da requerida, no dia 30/10/2017, do valor de 

R$152,99 referente aos danos materiais experimentados (ID 12622910), 

assim, há perda do objeto com relação a tal pedido, prosseguindo a 

presente ação apenas quanto à análise do pedido de danos morais. O fato 

do extravio em questão é incontroverso, tendo sido admitido pelas 

requeridas em contestação e estando expresso no Registro de 

Irregularidade de Bagagem – RIB juntado aos autos. Evidenciado o vício de 

qualidade do serviço prestado pela requerida, surge o dever de indenizar. 

Assim, em relação aos danos materiais, entendo que a pretensão merece 

reparo, pois é evidente a necessidade da parte autora de adquirir 

vestuário, tendo em vista o lapso temporal em que ficou sem sua 

bagagem, o qual conforme salientado acima já fora ressarcido. Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que a frustração e o 

abalo emocional vivenciados pela autora são evidentes, tendo em vista 

que ficou desprovida de suas bagagens, sem acesso a itens pessoais. 

Nessa toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

Deve-se levar em conta que o aeroporto em que ocorreu o extravio, na 

cidade de Sinop, é um aeroporto pequeno, onde opera apenas a 

companhia aérea requerida e com poucos voos diários, e que não houve 

conexão de voo, assim, houve uma desatenção muito grande da parte 

requerida ao não colocar no avião a mala do autor. Ante o exposto, julgo 

prejudicado o pedido de reparação dos danos materiais, ante o pagamento 

voluntário comprovado pela requerida e julgo procedente o pedido de 

condenação de danos morais para o efeito de condena a requerida a 

pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de ajuizamento da 

reclamação e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Sorriso/MT, 06 de junho 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, 11 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006057-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO FERNANDO TREVISAN 

REQUERIDO: DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de reclamação em que requer o 

autor ressarcimento do valor de R$1.510,52 referente ao valor 

indevidamente cobrado pela requerida pelo cancelamento de passagem 

aérea adquirida bem como danos morais no valor de R$20.000,00 em 
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virtude da cobrança indevida. Relata ter adquirido em julho de 2017 

passagem aérea para que sua esposa, filho e sogra viajassem a Belo 

Horizonte/MG. Firmou 2 contratos, sendo o primeiro do trecho Sorriso/MT – 

Cuiabá/MT – Sorriso/MT, no valor total de R$885,88 e o segundo referente 

ao trecho Cuiabá/MT – Belo Horizonte/MG – Cuiabá/MT no valor de 

R$792,40 . Entretanto, teve que solicitar o cancelamento da passagem, o 

que fez em data anterior aos 7 dias anteriores à data prevista para início 

da viagem. Refere que foi restituído somente o valor de R$282,16, o qual 

ainda ficou retido como crédito para futura utilização, com validade de 1 

ano. As requeridas apresentaram contestação conjunta em que pugnam 

pela exclusão do polo passivo das requeridas TUIUTUR e DCL AGÊNCIA 

DE VIAGENS. Sustentam também a ilegitimidade da requerida CVC, pois 

mera intermediária dos serviços prestados por terceiros. Citam excludente 

de responsabilidade por ser culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista 

que no cartão de crédito do autor constam valores debitados diretamente 

pela Cia Aérea. Diz inexistirem danos morais e materiais a serem 

indenizados. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo, de 

modo que inverteu-se o ônus da prova. A preliminar de ilegitimidade 

passiva "ad causam" não prospera, uma vez que a codemandada CVC, na 

condição de causadora dos danos, em tese, pode perfeitamente figurar no 

polo passivo da demanda. Além disso a contratação dos serviços foi 

efetuada pela parte autora junto às mencionadas corré, as quais devem 

figurar no polo passivo, visto que comercializaram os serviços reclamados 

na presente lide e teriam acarretado os prejuízos discutidos no feito em 

tela. Ainda, todas as corrés participaram da relação contratual entabulada, 

figurando todas como “Contratadas” no “Contrato de intermediação de 

serviços de Turismo” anexado aos autos. Portanto, são solidariamente 

responsáveis pelo ressarcimento de eventuais danos que aqui vierem a 

ser reconhecidos, de modo que refuto a preliminar alegada. Tenho 

entendido que a devolução do valor das passagens deve respeitar ao 

estipulado nas regras tarifárias quando da contratação, de modo que não 

há que se falar em abusividade se a parte tinha plena ciência dos valores 

a serem pagos em caso de cancelamento/remarcação. Entretanto, no 

caso dos autos, não há como se afirmar que o autor teve acesso a tais 

informações, primeiramente por que comprou passagem através de uma 

agência de viagens local, não tendo sido demonstrado que o mesmo teve 

ciência das regras e valores a serem devolvidos em caso de 

cancelamento. Ainda, apesar de ambas as requeridas terem contestado, 

não há prova nos autos que demonstre qual a modalidade/classe tarifária 

da passagem adquirida pelo autor. Vale ressaltar que no caso aplicam-se 

claramente as regras da legislação consumerista, pois típica relação de 

consumo, sendo a responsabilidade das empresas de transporte aérea 

objetiva, conforme remansosa jurisprudência. Conforme relatado acima, o 

valor total da viagem foi de R$1.678,28 e, quando do cancelamento da 

mesma, cancelamento que a parte alega ter efetuada com mais de 7 dias 

da data prevista para a viagem – data essa não contestada pelas 

requeridas, foi cobrado do autor o valor de R$1.396,12, a título de taxa de 

cancelamento e de taxas. Tal valor atinge 83% do valor que pagaria o 

autor pela viagem. Mostra-se claramente abusiva e violadora dos 

preceitos consignados no Código de Defesa do Consumidor a cláusula 

penal em que incorreu o requerente ao efetuar o cancelamento da viagem 

que havia adquirido. Os valores cobrados pelo cancelamento custam mais 

do que a metade do valor das passagens. Em se tratando de contrato de 

transporte, o Código Civil é muito claro a respeito, a saber: Art. 740. O 

passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de 

iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, 

desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser 

renegociada. A relação havida entre as partes é tipicamente 

consumerista, incidindo na espécie a tutela do vulnerável. E, no que toca a 

proteção contratual do consumidor, relembro o que estabelece o CDC: Art. 

51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) II - subtraiam ao 

consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos 

previstos neste código; (...). Assim, não é dado ao fornecedor cobrar 

multa abusiva pelo cancelamento da compra de passagens, multa essa 

que supera em mais de 50% o valor das passagens aéreas, sem a 

comprovação de que o autor tinha ciência do valor de tal cobrança. 

Entretanto, entendo cabível a aplicação de uma multa, em valor não 

abusivo, apenas para que a agência seja ressarcida dos gastos que teve 

com as diligências administrativas da compra e seu cancelamento. Assim, 

aplicável ao caso a regra do artigo 413 do Código Civil, segundo o qual a 

penalidade deve obrigatoriamente ser reduzida equitativamente pelo juiz se 

o seu montante for manifestamente excessivo. Ademais, o STJ tem o 

entendimento de que é cabível ao magistrado reduzir o percentual da 

cláusula penal com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa por 

qualquer uma das partes. Desse modo, nos termos do que vem sendo 

decidido pelo STJ reduzo a cláusula penal para 15% do valor das 

passagens adquiridas, o que totaliza R$251,75, a título de multa pelo 

cancelamento. Ainda, entendo que o valor a ser devolvido ao autor não 

pode ser disponibilizado como crédito para futura passagem se o mesmo 

assim não quiser, pois tal condição obriga o autor a realizar nova compra 

com a requerida e ainda dentro do prazo de 1 ano, período esse de 

validade do crédito concedido. Assim, vislumbro como devido o valor de 

R$1.426,54. Descabida a condenação ao dever de indenizar por danos 

morais diante da inexistência de demonstração de conduta ilícita da ré a 

ensejar o suposto abalo moral passível de justificar a incidência da verba 

indenizatória postulada. O fato em liça constitui mero dissabor e não 

acarreta abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação 

desagradável, mas não passa disso, não foge da normalidade, do 

corriqueiro. Não vislumbro a ocorrência de qualquer afronta ao direito de 

personalidade. Nesse sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

83-84): “Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição 

vigente, nada mais é do que agressão à dignidade da pessoa humana. 

Que conseqüências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à 

própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à 

dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. 

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, 

sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a 

febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só 

poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma 

agressão à dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só 

não acarreta dano moral. Para que este seja configurado é necessária a 

prova da existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause 

abalo psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se 

vislumbra tal situação. A parte requerente não trouxe aos autos nenhuma 

prova no sentido de ter sofrido grave constrangimento. DISPOSITIVO Face 

ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação de 

Reparação de Danos para condenar as requeridas, solidariamente, a 

restituir ao autor o valor de R$1.426,54, devendo incidir sobre tal valor 

correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 06 de junho 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, 

11 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 100495 Nr: 3257-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ROBERTO SIQUEIRA DA COSTA 

PAREDE, CELIA MATIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGDO DR. SHARLON WILIAN SCHMIDT, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS NOS PRESETNES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110056 Nr: 2324-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEDSON DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Vistos etc.

Considerando a não intimação da DPE, redesigno audiência para o dia 

28/06/2018 às 14horas e 30 minutos. Intimem-se as testemunhas.

Intime-se a DPE e a testemunha de Defesa Willian Sbardelotto.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176589 Nr: 6975-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Processo nº. 6975-42.2017.811.0040.

Código nº. 176589.

Pronunciado: Eduardo Lima Fernandes.

Vistos, etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado 

EDUARDO LIMA FERNANDES, vulgo “DU”, pela prática do delito previsto no 

art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, sob a acusação, de fundo fático, 

de que, na data de 02 de agosto de 2017, por volta das 13h, na residência 

situada na rua Santa Barbara, Jardim Bela Vista, nesta urbe, o 

denunciado, valendo-se de uma arma branca, tipo “faca”, desferiu um 

golpe contra a vítima Luzivanio Sousa Lopes, conforme descrito na 

certidão de óbito na fl. 39 dos autos e que se consolidou como causa 

eficiente da morte da vítima.

A denúncia foi recebida no dia 25 de agosto de 2017, fl. 120.

 Citação do acusado, fls. 154/155.

 Resposta à acusação, fls. 156/162-v.

Designada audiência de instrução, foi procedida à inquirição de cinco 

testemunhas e o interrogatório do réu, fls. 265/280.

Encerrada a instrução criminal, as partes formularam alegações finais.

Após o trâmite normal da instrução, o acusado EDUARDO LIMA 

FERNANDES, vulgo “DU” foi pronunciado como incurso nas penas do 

artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, fls. 315/320.

Sendo mantida a prisão preventiva do acusado.

Certidão de transito em julgado, fl. 325.

É o relatório. Pois Bem.

Considerando que tanto acusação, quanto defesa supriram a redação 

dada pelo art. 422 da Lei 11.689/08, dou seguimento ao feito.

Uma vez preparado o processo e, inexistindo nulidades a serem sanadas, 

tampouco diligências a serem realizadas, DETERMINO que o acusado 

EDUARDO LIMA FERNANDES seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri, na Sessão designada para o dia 21 de setembro de 2018, às 

08h30min.

Providencie o cartório a intimação pessoal dos jurados, do réu, da Defesa, 

do agente ministerial e das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa na fl. 328, para comparecerem a Sessão de Julgamento agendada 

[art. 431 do CPP].

Intime-se e requisite-se o réu.

Providencie-se a Sra. Gestora o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Defiro a utilização em Sessão de Julgamento, dos recursos audiovisuais, 

para ambas as partes. Cientifique as partes.

Providência a Sra. Gestora o necessário para o cumprimento ao parágrafo 

único do artigo 472 do CPP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso - MT, em 7 de junho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 97831 Nr: 327-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Danilo Militão de Freitas para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de pena 

de fl. 400.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 175812 Nr: 6568-36.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHERATY AUGUSTO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. CARLOS ALBERTO KOCH para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de pena 

de fl. 78.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147615 Nr: 2798-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PAULO GOULART DE ANDRADE - ME, 

JAIME SABINO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS PAULO GOULART DE ANDRADE - 

ME, CNPJ: 03215155000133. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta das inclusasd peças de informações que, no dia 

03 de setembro de 2015, por volta das 10h41min., no Posto Policial da 

Polícia Rodoviaria Federal, o denunciado Luis Paulo Goulart de Andrade, 

vendeu e transportava 51,597 m³ de madeira, em desacordo com a guai 

florestal, apresentando excesso de carga. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciou como no incurso no artigo 46, § único, do Código 

Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 
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inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal. 

Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais dos acusados.CITEM-SE e INTIMEM-SE os 

acusados, por Carta Precatória, para no prazo de 10 (dez) dias, responda 

por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP, bem 

como, para realização de audiência de proposta de Suspensão 

Condicional do Processo, conforme proposta de fls. 37/39.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação dos acusados, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria 

Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se 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, Neusa Iolanda 

Schneider, digitei.

Sorriso, 08 de junho de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143293 Nr: 425-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Processo: 425-65.2016.811.0040 Código 143293 VISTOS/KP. Da 

Readequação da pauta. Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/07/2018 às 14:00 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, 8 de junho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186900 Nr: 2247-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D AQUINO JOSE BORGES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21.051-B

 Processo: 2247-21.2018.811.0040 (Código: 186900).

VISTO/RE.

Trata-se de pedido feito pela defesa do indiciado D´AQUINO JOSÉ 

BORGES DE FREITAS, para que ele possa se ausentar da comarca no 

período de 10/06/2018 a 15/06/2018, visando acompanhar sua convivente 

em uma viagem para o Chile, eis que são proprietários da empresa CVC.

 Juntou os documentos de fls.94/98, para comprovar a viagem.

O MPE se manifestou contra o deferimento do pedido (fl.100).

Feito concluso. Decido.

Destarte, uma vez que o indiciado esta comunicando a viagem ao juízo não 

vejo óbice ao seu deferimento no presente momento, haja vista que o 

mesmo vem cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas.

Intimem todos. Ciência pessoal ao MPE.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176210 Nr: 6804-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONEI FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

acerca da decisão de fl. 09: "Dessa maneira, por ser a comprovação de 

propriedade requisito para a restituição e sendo que a alienação do 

veículo automotor se traduz pela tradição, INDEFIRO o pedido de 

restituição do bem requerido.De outro modo, em cumprimento ao disposto 

no § 1° do artigo 120 do CPP, DETERMINO que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove a propriedade do bem em seu nome.Decorrido o prazo 

acima sem comprovação da propriedade do bem, remeta as partes ao 

Juízo Cível, nos termos do § 4° do artigo 120 do CPP, mantendo os bens 

guarnecidos em sala própria para este fim, salvo quando em poder de 

terceiro, que, neste caso, nomeio o mesmo como fiel depositário dos 

bens.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Processo: 9402-80.2015.811.0040 (Código: 137545) VISTO/EM. Da 

Readequação da pauta. Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 04/ 

07/2018 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. As testemunhas arroladas pelas partes 

e residentes nos limites territoriais deste juízo deverão comparecer 

obrigatoriamente na audiência designada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.(...) I e II, do artigo 455, do CPC, as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 
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outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131421 Nr: 6096-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ICD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 Processo: 6096-06.2015.811.0040 (código 131421)

VISTOS/MV

 Trata-se de pedido de Revogação de Suspensão de Visitas aos 

Dependentes menores, oferecido pelo acusado ABRAHIM ACCAOUI.

Considerando que o réu fora denúnciado por estupro de vulnerável, e 

considerando que o estudo psicossocial realizado não fora conclusivo a 

respeito dos fatos relatados na denúncia, e para que não haja prejuízo 

aos menores, INDEFIRO o pedido veículado pela parte, conforme medidas 

cautelares penais impostas na ação penal principal.

Intimem todos.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139518 Nr: 10003-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 355-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 manifestar, no prazo de 

quinze dias, informando o endereço atualizado da parte autora para 

intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122439 Nr: 1526-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO DA SILVA, DROGARIA DROGA 

CHIK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHIK LTDA, SANDRO 

ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, DANIEL SCHILO - OAB:9954/MT, JABES ALBERTO DIAS 

- OAB:17005/O, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, ARSTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23.651

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 132 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.: 275936 Nr: 5630-59.2018.811.0055

 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): CAMILA ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 32-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199988 Nr: 14794-53.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEI DA COSTA MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 131 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 manifestar, no prazo de 

quinze dias, informando endereço atualizado do autor para intimação 

pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO 

AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA, 

TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 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: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 332 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 manifestar, no prazo de 

quinze dias, informando o endereço atualizado da parte autora para 

intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243799 Nr: 11835-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

56/56-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

330,66 (Trezentos e Trinta Reais e Sessenta e Seis Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231838 Nr: 20692-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, 

TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA ME, TRANSPORTES 

CIDADE TANGARÁ EIRELI EPP, JONAS GALIASSI, JANETE BAVARESCO 

GALIASSI, SILVANA ISABELE DE CAMPOS BARAVIEIRA, DAVID RUELIS, 

JUCINEIA FRANCISCO DA SILVA RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, 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

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

407-verso, item VII, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca das informações apresentadas pelo 

Município de Tangará da Serra às fls. 417/442.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113816 Nr: 3993-88.2009.811.0055

 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: HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte executada para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca das 

informações de fls. 540/541 e fl. 548. Em nada sendo requerido, os autos 

serão encaminhados ao arquivamento, nos termos da decisão de fl. 543.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247251 Nr: 14570-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

 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): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142184 Nr: 1573-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA SANCHES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BALDUÍNO MACIEL DE OLIVEIRA

 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:

 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): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 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 para o prosseguimento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143290 Nr: 2806-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 06 (seis) anos 

sem que o inventariante cumpra as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

É certo ainda, que o processo de inventário pelo rito do Arrolamento é 

célere, não demandando oportunidade para que os herdeiros fiquem 

administrando os bens do espólio sem ultimar o feito.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 100, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191112 Nr: 7610-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA RAMOS, DANIELA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ROSALINA DA SILVA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os herdeiros e 

seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme 

determinado às fls. 38, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127574 Nr: 6486-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 08 (oito) anos 

sem que a inventariante cumpra as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

Posto isso, intimem-se os herdeiros pessoalmente e seus procuradores, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme determinado 

às fls. 122, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137720 Nr: 8089-78.2011.811.0055

 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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVE, BMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 Ante o exposto, forçoso concluir a ausência de interesse da parte autora 

no prosseguimento do feito, sendo assim, a extinção deste é medida que 

se impõe.Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por 

Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª 

ed., Ed. RT, pág. 14:“O interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 

7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; 

JTJSP 163/9)”“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se 

existiu no início da causa, mas não está presente no momento da 

sentença, motiva a rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 

07.02.1995, na Ap 200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 

173/126)”. DispositivoPosto isso, JULGO EXTINTO o presente feito por 

falta de interesse processual, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

autores.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220044 Nr: 9993-60.2016.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO DOS SANTOS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, a inventariante, viúva-meeira do de cujus, não 

impugnou o título apresentado pelo credor, mantendo-se inerte, conforme 

comprova a certidão de fls. 45. Assim, observo que não houve 

manifestação da inventariante quanto ao débito nem mesmo quanto a 

possível quitação deste, razão pela qual há de se declarar habilitado o 

credor requerente Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros 

profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda – UNICRED 

Mato Grosso. Deve-se apensar consignar que intimada a inventariante, e 

esta mantendo-se inerte, é certo que devem ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.Posto isso, nos termos do art. 

642, § 2º, do Código de Processo Ciivil, combinado com o art. 1.997, § 1º 

do Código Civi, DECLARO HABILITADO nos autos do inventário, tombado 

sob o código de nº. 151950, o credor Cooperativa de Crédito dos Médicos, 
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outros profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda – 

UNICRED Mato Grosso, determinando ainda que se faça a separação de 

dinheiro ou, sem sua falta, de bens suficientes para o pagamento da dívida 

atualizada do ora requerente. Custas pela requerida.Publique-se. 

Intime-se.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do 

inventário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 101127 Nr: 86-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLP, APLPB, FLP, PCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 10 (dez) anos 

sem que a inventariante cumpra as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

É certo ainda, que o processo de inventário pelo rito do Arrolamento 

Sumário é célere, não demandando oportunidade para que os herdeiros 

fiquem administrando os bens do espólio sem ultimar o feito.

Cabe observar ainda, que restou habilitado credor, conforme decisão 

proferida nos autos em apenso (código 220044), deste modo vejo que na 

ausência de interesse no prosseguimento do feito pelos herdeiros, caberá 

ao credor assumir o cargo para ultimar a partilha, caso haja interesse 

(CPC, art. 617, inciso VIII).

Posto isso, determino:

1. Intime-se a inventariante pessoalmente, no endereço informado (fls. 

266) bem como todos os herdeiros, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o credor habilitado, 

Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso Ltda – UNICRED Mato Grosso para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

aceitando o cargo de inventariante, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154800 Nr: 3411-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CUNHA LUIZ, ANTONIA DA 

CUNHA ROQUE, PDJC, TEREZINHA DA CUNHA FERREIRA, ROBERTO 

CARLOS DA CUNHA, IPDC, VANESSA VALQUIRIA DE JESUS ALVES, 

JOANA GUERTA AGUILERA PRENZLER, EZEQUIEL DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ DA CUNHA, 

ESPOLIO DE ANERCI DOLHENS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, CRISTINA 

LUCENA PEREIRA DIAS - OAB:OAB/MT7194, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 98/100 e 157/158, relativa aos bens deixados pelos 

falecidos Sr Paulo José da Cunha e Anerci Dolhens da Cunha, atribuindo 

aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os 

bens descritos nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 

a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164118 Nr: 1755-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA FERREIRA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 04 (quatro) 

anos sem que o inventariante cumpra as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

Cabe observar no que concerne às primeiras declarações do 

inventariante, que a apresentação da Escritura Pública de Cessão de 

Direitos Hereditários é documento imprescindível para o prosseguimento 

do feito, até porque não há nos autos a confirmação dos herdeiros quanto 

à referida cessão, tornando desde modo, o Contrato Particular entre as 

partes, documento não hábil ao prosseguimento do inventário.

 Deve-se ressaltar ainda a necessidade de juntada de cópia autenticada e 

atualizada da matrícula do imóvel.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como seu 

procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme acima 

mencionado, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso 

III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176538 Nr: 18614-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO NOGUEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO ELIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 78/81, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr Arlindo Elias 

Lopes, atribuindo a viúva meeira sua meação e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas 

pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente Formal de Partilha, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166656 Nr: 6303-91.2014.811.0055

 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: LUCIANO MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE CARDOSO DA COSTA, 
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GENI EULÁLIA DE MESQUITA CARDOSO, SIRLEI CARDOSO DA COSTA 

DUARTE, VANDERLEI CARDOSO DA COSTA, CIRLÉIA CARDOSO DA 

COSTA, FERNANDO CARDOSO DA COSTA, CIRLENE CARDOSO DA 

COSTA KRAMPE, MAURÍCIO CARDOSO DA COSTA, CLÓVIS XAVIÉR DA 

COSTA, SÉRGIO CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente bem como seus procuradores, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no prosseguimento 

do feito, juntando os documentos conforme determinado às fl. 66, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 1535-93.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCC, FBC, SMC, DRGC, MAC, LDGC, NDGGC, JDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG, EDEGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 06 (seis) anos 

sem que a inventariante cumpra as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

É certo ainda, que o processo de inventário pelo rito do Arrolamento é 

célere, não demandando oportunidade para que os herdeiros fiquem 

administrando os bens do espólio sem ultimar o feito.

Posto isso, aguarde-se o prazo concedido às fl. 268, decorrido o prazo, 

intime-se a inventariante pessoalmente bem como os herdeiros e seus 

procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme já 

determinado nos autos, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176503 Nr: 18582-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAOC, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Certifico, ante a petição de fls. 180/195, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19199 Nr: 2077-63.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que a justificativa retro, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265833 Nr: 29068-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSP, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 41 a seguir transcrita: "Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado em 10.05.2018 no endereço indicado procurei e não encontrei o 

requerido e dia 11.05.2018 consegui contato telefônico com o mesmo 

através do telefone nº 99966-2425 (fornecido pela autora) mas este disse 

que não reside em Tangará da Serra e sim, que estava temporariamente 

residindo em Barra do Bugres a trabalho, na vacinação de gado, mas não 

quis indicar seu endereço residencial. Lhe expliquei o teor do mando e lhe 

li mas ele disse desconhecer o assunto. Dia 20.05.2018 voltei novamente 

à empresa Elo Veterinária onde a autora diz que o mesmo trabalha, mas lá 

conversei com várias pessoas e o gerente e os demais disseram que não 

o conhecem, e que ele nuca trabalhou lá. Assim sendo, não foi possível 

citar e cientificar Silvano Rodrigues Pereira dos termos do presente 

mandado. Tangará da Serra, 04 de Maio de 2018. Aloisio Francisco 

Jacoby - Of. de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200614 Nr: 15202-44.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFSGS, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, intimo 

o advogado PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA, OAB/MT 24.388/O e/ou IGOR 

JOSÉ RODRIGUES, OAB/MT 25.093/O para, no prazo legal, regularizar sua 

representação processual, bem como assinar a petição de fls. 59/61, uma 

vez que encontra-se apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 110833 Nr: 1095-05.2009.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDOS, CVDOS, EGDO, MVDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 60, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA, OAB/MT 11692-O para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar 

sua representação processual para posterior fotocópia dos autos 

conforme solicitado, ressaltando que em caso de inércia, os autos 

retornarão ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 6308 Nr: 21-33.1997.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS TOLEDO PEREIRA DE SOUZA, RUPERT CARLOS 

DE TOLEDO PEREIRA, OLDIZA DIAS PEREIRA, RICARDO JOSÉ PEREIRA, 

KAROLINE MONTEIRO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO RANGEL MORATELLI - 

OAB:6959/MT, ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA - OAB:368, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, OTHON FIALHO 

BLESSMANN - OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 1269, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146177 Nr: 5896-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 06 (seis) anos 

sem que a inventariante cumpra as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

É certo ainda, que o processo de inventário pelo rito do Arrolamento é 

célere, não demandando oportunidade para que os herdeiros fiquem 

administrando os bens do espólio sem ultimar o feito.

Posto isso, intimem-se a inventariante pessoalmente bem como os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme já determinado nos autos, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265586 Nr: 28881-43.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE ANGELO STEINHAUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que, a contestação de fls. 52/65 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117276 Nr: 7283-14.2009.811.0055

 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: ALMIR RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que, haja vista a apresentação de proposta de honorários pelo 

perito do juízo em fls. 540/542, em cumprimento à decisão de fls. 528/529, 

intimo as partes para manifestarem, no prazo comum de 5 dias, 

especialmente para apresentarem os documentos solicitados para a 

perícia em fl. 541.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 2666-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, ELONI ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, nesta data, entrei em contato com o perito do juízo, através 

de telefone, e lhe solicitei a indicação de data, horário e local para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181450 Nr: 23543-93.2014.811.0055

 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: ACAA, ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS - VRG LINHAS AEREAS 

S.A FILICA CGB CUIABA, RCI TRAVEL ALL WORLD VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT Nº8.117, SERGIO QUISSAK - OAB:131729/SP

 Certifico que, haja vista o comprovante de pagamento de fl. 241, intimo a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161467 Nr: 12108-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME, PATRICK PRIEGNITZ, 

MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar a guia de diligência do Oficial de Justiça, 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 17448-76.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA - COOCENTRAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 Certifico que, haja vista a apresentação de proposta de honorários pelo 

perito em fls. 361/362, intimo as partes para manifestarem, no prazo 

comum de 5 dias, sendo que, havendo concordância pelo embargante, 

deverá depositar o valor em juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que, haja vista a apresentação pelo exequente, do cálculo 

atualizado da dívida em fls. 694/698, intimo a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199407 Nr: 14330-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 193/197 

foi apresentada pelo executado no prazo legal. Sendo assim, intimo a 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145755 Nr: 5447-98.2012.811.0055

 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: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239.766, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que, diante da sentença de fls. 210/216, nos termos do 

Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo o 

requerido para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o 

autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração com 

poderes para receber e dar quitação, visando ao recebimento dos valores 

depositados em juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241029 Nr: 9152-31.2017.811.0055

 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: ROSILENE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA DE FREITAS ALVES - 

OAB:187789/SP

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 78/84 foi interposto pela 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 9375-62.2009.811.0055

 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: MARCO ANTONIO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RS FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS 

MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO AUGUSTO VIONE DA 

ROSA - OAB:50.660-RS, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCAS INÁCIO 

COUTO WIEDERKEHR - OAB:OAB/RS 28992, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT, 

Paulo Roberto do Nascimento Martins - OAB:28992/RS

 Certifico que, os recursos de apelação de fls. 404/422 e 424/445 foram 

interpostos pelos requeridos no prazo legal. Sendo assim, nos termos do 

artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido 

recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280195 Nr: 9121-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, JDC.FORMOSA-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME SOARES DA ROCHA 

FILHO - OAB:OAB/GO 51175, REBECA GEBER VIDIGAL RODOVALHO - 

OAB:46255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 14, 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 Shangrilá, 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 os comprovantes nos autos. 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 

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.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12, a exequente 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 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62127 Nr: 3670-54.2007.811.0055

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA FEST MIX LTDA ME, EZIVAL 

RIBEIRO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do requerente, nos 

termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo-o para contrarrazoar o 

recurso interposto pelos requeridos em fls. 247/255, no prazo de 15 

(quinze) dias. Certifico ainda que, deve o requerente, no mesmo prazo, 

juntar procuração em nome do Dr. Mauro Paulo Galera Mari, nos autos em 

tela, bem como nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249609 Nr: 16337-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPACE PIZZA BAR LTDA ME, GILMAR ALVES, 

VALDLIR RODRIGUES DA SILVA

 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: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Certifico que, intimo a parte requerente para, caso tenha interesse, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 1.500,00, 

referente à complementação de diligência solicitada pela oficiala de justiça 

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO, a fim de que realize diligências 

futuras, quais sejam, penhora e avaliação, buscas junto ao CRI e DETRAN, 

penhora de imóveis e/ou móveis, bem como eventual intimação do devedor 

(fl. 58), mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281375 Nr: 10123-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 16, 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, 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 duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Parque das Mansões, 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 os comprovantes 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.: 13388 Nr: 2400-39.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 327/332 apresentados 

pelo requerido são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerente para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117597 Nr: 7611-41.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que encaminho os autos, para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da informação da empresa 

Bom Futuro Agrícola Ltda juntada às fls.167/172 dos autos.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242511 Nr: 10859-34.2017.811.0055

 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: MAURITA GASPAR DE NOVAES, JEOVANIA MARCIA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA, MAURITA 

GASPAR DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 228/235 foi interposto pela 

requerente/reconvinda no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 

1010, § 1.º, do CPC, intimo a requerida/reconvinte para contrarrazoar 

referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187326 Nr: 4486-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME, WAGNER CARAMALAC 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da taxa da certidão premonitória, a ser recolhida 

mediante guia ao Funajuris.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142029 Nr: 1394-74.2012.811.0055

 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: FRANCISCO BERNARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos, tendo em vista a apresentação da documentação de 

fls.223/224 pela parte requerida.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135861 Nr: 6076-09.2011.811.0055

 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: JOÃO GOMES DE 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 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.: 139641 Nr: 10125-93.2011.811.0055

 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: MARIA CLARICE DA SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141367 Nr: 696-68.2012.811.0055

 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: IVETE SANCHES RODRIGUES, ROSANE DENISE 

POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10934/MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 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.: 272356 Nr: 2926-73.2018.811.0055

 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: SEVERINO LIVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/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.: 264257 Nr: 27873-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/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.: 112189 Nr: 2396-84.2009.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGO STURM, GLAUCIA MARTINS DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO SPINDULA, SONIA LURDES DA 

SILVA SPINDULA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 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.: 133189 Nr: 3112-43.2011.811.0055

 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: EUNICE RIBEIRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

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 

autora/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.: 142601 Nr: 2035-62.2012.811.0055

 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: MARIA PIRES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

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 

autora/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.: 158936 Nr: 7534-90.2013.811.0055

 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: LINDOMAR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

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 

autora/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.: 180648 Nr: 22585-10.2014.811.0055

 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: JANETE QUEIROZ DE SOUZA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

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.: 270536 Nr: 1579-05.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA LTDA, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS OLIVEIRA BASTOS 

SILVA - OAB:15757

 Certifico que a contestação de fls. 80/101 e a contestação de fls. 111/195 

são tempestivas. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151749 Nr: 344-76.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIATEC RECUPERADORA DE RADIADORES 

E AUTOS ELÉTRICA LTDA, SEBASTIÃO FERNANDES MEDINA, 

MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO, MARGARIDA ALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 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.: 138224 Nr: 8606-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 268904 Nr: 32661-88.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

LTDA, ENIO ADRIANO DE MOURA PELEGRINO, ANTONIO VIEIRA DE 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONY NICÁCIO CLEMENTE - 

OAB:18294, RAFAEL BERALDO BARROS - OAB:12970

 Processo n.º 32661-88.2017 (Cód. 268904)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor desistiu da ação, pleiteando 

pelo seu arquivamento e, considerando que não incide, no caso, a 

hipótese do artigo 485, §4º, do Novo Código de Processo Civil, impositivo o 

acolhimento do pleito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 182 de 599



mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito observadas às 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a peça inaugural e sua entrega ao autor 

mediante cópia nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106488 Nr: 5196-22.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZENY GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 231, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 2856-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBV, MEBV, LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 207, para requerer o que de direito, no prazo legal.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245351 Nr: 13026-24.2017.811.0055

 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: HELISMARA DOURADO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, VALERIA BAGGIORICHTER - OAB:MT/4 676

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO TEOR DO OFICIO DO BANCO ITAU ACOSTADA AS FLS. 140, 

BEM COMO ESPECIFIQUEM E JUSTIFIQUEM PROVAS QUE PRETENDEM 

PRODUZIREM, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259597 Nr: 24531-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERRERO & HERRERO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAULO PRODUTOS AGROPECUÁRIO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 Vistos,

Intime-se a empresa autora, por meio de seu patrono, para que apresente 

aso autos cópía de seus atos constitutivos.

Após, oportunize-se a manifestação do Ministério Publico quanto a 

eventual interesse em intervir no feito e então conclusos para o 

saneamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53527 Nr: 3173-74.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO - ME, 

PEDRO FERNANDO RIBEIRO, MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

Geraldo de Oliveira Filho - OAB:3626-A/MT, RAONNY ALVES DE 

SANTANA - OAB:22158-O

 Vistos,

Intimem-se os patronos dos executados para que informem a localização 

do bem penhorado, ou justifiquem a impossibilidade, indicando bens aptos 

a garantir a execução ou justifique a impossibilidade.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que informe sobre o interesse 

na realização de pericia para a localização e avaliação do imóvel.

Após, conclusos para deliberação quanto a aplicação da multa solicitada e 

eventual designação de pericia para localização e avaliação do imóvel.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118812 Nr: 8784-03.2009.811.0055

 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: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE requerida para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Brasnorte - MT para inquirição da 

testemunha Fabio Teixeira Ramos, devendo, no ato da retirada, comprovar 

o pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124262 Nr: 3262-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, CARMEM 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariele de Lima Muniz - 

OAB:8943-MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos,

Considerando-se a natureza das obrigações objeto do pedido de 

cumprimento de sentença reputo oportuna a realização de audiência de 

conciliação.

Para tanto, designo audiência para o dia 1 de agosto de 2018, `às 14:00 

horas-MT. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19291 Nr: 2236-06.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT, no 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144503 Nr: 4116-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos,

Considerando-se a natureza da obrigação de fazer, que demanda 

contraprestação ainda não realizada pelo próprio exequente, reputo 

oportuna a realização de audiência de conciliação perante este Juízo, a 

qual designo para o dia 1 de agosto de 2018, às 15:?45.

Outrossim, intime-se os requeridos para que a requerida Rural Soluções 

apresente nova memória atualizada do débito, intimando-se o exequente 

para que consigne em Juízo 10% da dívida, no prazo de 30 dias, sob pena 

de reputar-se prejudicado o FRA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119081 Nr: 9058-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NILSON WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOSÉ 

ROBERTO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos,

Certifique-se se o endereço atinente a intimação pendente é atendido 

pelos correios, procedendo-se a intimação por carta.

Certificado o não atendimento, renove-se o mandado devendo o Oficial de 

Justiça atentar-se para eventual ocultação, que deverá ser certificada 

adotando o oficial as providências necessárias para a efetivação da 

intimação.

Outrossim, cumpra-se integralmente os despachos de fls. 203 e 214, 

certificando-se o decurso do prazo para impugnações, quanto a penhora 

e avaliação, pedidos de adjudicação e eventual indicação de leiloeiro e 

então voltem-mc conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1141 Nr: 32-14.1987.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO BEHLING, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

WANDERLEY J. CARDOSO - OAB:6.598B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20647/O, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, MANOELLA 

LEANDRO CURTY DA CUNHA - OAB:13.801/MT, MAURY BORGES DA 

SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Atente-se o cartório para a prática de atos ordinatórios e oportunize a 

manifestação do exeuqente quanto ao teor da petição de fls.419 e então 

voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280684 Nr: 9522-73.2018.811.0055

 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: EUSENI CABRAL DA SILVA ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE 

LIMA, RAFAEL KOVALSKI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por 

Euseni Cabral da Silva em desfavor de Proclin Odontologia e outros, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 4 de julho de 2018, às 16h00min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220026 Nr: 9974-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EMERICK STONES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO COMERCIO DE MARMORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Jeonardo Parente de 

Avila - OAB:5367/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Emerick Stones 

Ltda - Epp em desfavor de Imperio Comercio de Marmores Ltda, 

objetivando o recebimento de valores oriundos de duplicatas.

Às fls. 80/83 as partes informaram que compuseram acordo, pugnando 

pela suspensão do processo até integral cumprimento, sendo prontamente 

homologado à fl. 85.

Contudo, a parte exequente informa o descumprimento de acordo 

celebrado entre as partes, pugnando pelo prosseguimento do feito com a 

fixação de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da dívida.

Inicialmente, no que tange o pedido de fixação de honorários de 

sucumbência, tal pretensão encontra-se deferida no despacho inicial à fl. 

72/v.

Assim, expeça-se mandado de intimação à executada para que pague o 

valor indicado nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito 

(fl. 103), no prazo de 3 (três) dias.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, oportunize-se ao 

exequente a atualização do débito com a inclusão dos honorários de 

sucumbência.

Após, encaminhe-se os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fl.101/102.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233475 Nr: 22291-84.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMARE SANCHES ABADIE, ANTONIO 

MOZART JUNGLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as diligências 

para tentativa de localização do executado Antônio Mozart Jungles Martins 

(fls.42, 73/75, 79, 85/90, 96, 69/70 e 108/166) sendo utilizados os 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça (fls. 48/49, 51 e 78).

Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro 

a citação por edital do executado Antônio Mozart Jungles Martins pelo 

prazo de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário e Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquelas a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142535 Nr: 1955-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Adair Esteves de 

Oliveira em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, o exequente obteve a satisfação do 

seu crédito, diante do levantamento dos alvarás n.º365218-1/2017 (fl. 

910) e 394843-9/2018 (fl. 933).

Ante a existência de saldo remanescente resultado de depósito voluntário 

intempestivo, procedeu-se o levantamento do alvará n.º 397947-4/2018 

em favor do executado (fl. 937).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pela satisfação do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228639 Nr: 17287-66.2016.811.0055

 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: SIMONE PAZ SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos,

I. Ante a inércia do perito em iniciar os trabalhos periciais (fl. 80), destituo 

o Dr. Brasil Sales Neto Filho para realização de perícia, devendo o mesmo 

ser notificado da referida destituição.

II. Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

III. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, no prazo 

legal, oportunizando-se manifestação das partes. A intimação deverá 

seguir acompanhada de cópia desta decisão e dos 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.

IV. Em caso de concordância do valor proposto, intime-se a parte 

requerida para proceder o recolhimento dos honorários, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de se reputar prejudicada a perícia.

V. Caso haja oposição ao valor dos honorários, intime-se o perito para se 

manifestar, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento.

VI. Recolhido os honorários, intime-se o perito nomeado para designação 

de data para a realização da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação.

 VII. Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142975 Nr: 2446-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA PEREIRA, VIVIAN CARLA DOS SANTOS 

ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, intimem-se as partes para prestem informações quanto às 

parcelas quitadas, colacionando aos autos cópia destas, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de refutar não quitadas, com a expedição de Carta 

Precatória com o fim de intimar a exequente Rosa Maria Pereira, ante o 

retorno do Aviso de Recebimento como não procurado.

Após, encaminhe os autos ao Contador Judicial para proceder a 

atualização dos valores referente aos honorários sucumbenciais, bem 

como proceder a liquidação da sentença, reputando como inadimplidas as 

parcelas não comprovadas a quitação.

Apresentados os cálculos, oportunize-se manifestação das partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Na ausência de impugnações, intime-se a instituição financeira para que, 

em caso de existência de saldo devedor, encaminhe os boletos, nos 

termos da sentença.

Em que pese ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, 

intime-se o executado, nos termos do artigo 513, §2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, para que pague o valor discriminado e atualizado pelo 

Contador Judicial.

Inerte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento do feito, 

com a indicação de bens penhoráveis.

Por fim, atente-se ao Contador Judicial acerca da distribuição da 

sucumbência fixada na sentença de fls. 51/57 e a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita à parte autora à fl. 31/32.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127899 Nr: 6835-07.2010.811.0055

 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: SILVANA SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SIMÃO CAMPARINI - 

OAB:286950, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT, MARCUS 

VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 [...]Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, 

o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando-se os autos conclusos para análise do 

pedido de fl. 155.Além disso, intime-se o executado para que entregue a 

coisa individualizada na sentença de fls. 130/132, 138 e 162, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de aplicação da multa já fixada em sentença ou 

comprove a impossibilidade do fornecimento do veículo novo, oportunidade 

em que também deverá proceder a restituição dos valores pagos pela 

parte exequente, corrigidos pelo INPC desde a aquisição do veículo e juros 

legais desde a citação.Outrossim, na inexistência de recurso pendente e 

transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do CPC.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127465 Nr: 6387-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO & BERTO LTDA, NILZA MAURICIO BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, Monica Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910, 

RAONY CRISTIANO BERTO - OAB:61601/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação a título de honorários sucumbenciais (fls. 210/211).

Instado (fl. 212), o patrono do requerente apresentou manifestação 

favorável, pugnando pelo levantamento dos valores (fl. 214).

Assim, ante a concordância do autor, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do patrono do requerente, atentando-se aos dados 

bancários fornecidos à fl. 214.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192315 Nr: 8752-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o pedido de fl. 65, oficie-se ao Juízo Deprecado, requisitando 

informações acerca do cumprimento da Carta Precatória n.º 

22902-02.2016.811.0002.

Outrossim, indefiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud e Renajud, 

vez que o processo pende de citação da executada.

Com o retorno da Carta Precatória com a respectiva citação da parte 

executada, certifique-se o decurso de prazo para pagamento voluntário e, 

após, volte-me os autos conclusos para análise do pedido de fl. 68.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 18703-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FELIX DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14.259-B/MT, Rayane de Brito Correa Fortunato - 

OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, indefiro diligência junto ao sistema Infojud para busca de bens 

penhoráveis, visto que o processo pende de citação da executada e se 

trata de medida excepcional a quebra de sigilo da parte, sendo necessário 

o esgotamento de diligências para a localização de outros bens.

Por outro lado, com fulcro no princípio da cooperação, promovo diligência 

junto ao sistema Infoseg e SIEL na tentativa de localização de endereço 

atualizado da parte requerida, sendo obtido endereço diverso do que 

consta dos autos.

Outrossim, compulsando aos autos, verifica-se que não foram esgotadas 

das tentativas de localização do executado, vez que não houve expedição 

de carta/mandado de citação nos endereços localizados perante o 

sistema Bacenjud, devendo-se à Secretaria se atentar quanto a tentativa 

de localização da parte em todos os endereços localizados em feitos 

similares.

Desse modo, expeça-se o necessário para tentativa de citação da 

requerida Karla Paini Leite nos seguinte endereço:

• Rua Matiqueira, 3155, Padre Josino, Realiza-PR, CEP 08577000 
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(Bacenjud).

• Rua Pirapo, 673, Ap 102, Igara, Canoas-RS, CEP 92410240 (Bacenjud).

• Rua Dois, Cond. Igara II, 505, Apto 510, Bairro: L. Reis Igara II, 

Canoas-RS, CEP 92415170 (Infoseg)

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242684 Nr: 10934-73.2017.811.0055

 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: PAULA MUNDO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MINAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA NIUTCGA MUNDIM DE 

GODOY - OAB:OAB/GO 28.452, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES 

- OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BADARÓ DE 

ALMEIDA SOUZA - OAB:BA 22.772, JORDANA MIRANDA SOUZA - 

OAB:54737/MG, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS. 685-690, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148305 Nr: 8185-59.2012.811.0055

 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: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO PORTO POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que há notícia de falecimento do autor 

(fl. 174), com pedido de concessão de prazo para o requerente diligenciar 

quanto à busca de certidão de óbito (fl. 177).

Assim, ante a notícia de falecimento do requerido, indefiro o pedido de 

citação por edital.

Outrossim, reitere-se intimação do requerente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o impulso necessário à prestação jurisdicional, 

consistente na apresentação de certidão de óbito do requerido e a 

consequente substituição processual do polo passivo, bem como a 

indicação de novo endereço para localização do bem apreendido ou a 

conversão da ação.

Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos 

do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114659 Nr: 4805-33.2009.811.0055

 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: IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIZA BARBOSA BONIFACIO - 

OAB:11299, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACIR SCARTEZINI - OAB:, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, Nilton Massaharu 

Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 Vistos,

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários sucumbenciais, nos 

temos do §2º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da 

sucumbência é suspensa, consignando-se que podem ser executados 

nos cincos anos subsequentes, caso o credor demonstre que a situação 

de hipossuficiente deixou de existir (artigo 98, §3º, CPC).

Ressai dos autos que não houve a comprovação de que não mais 

subsistem os requisitos para a manutenção dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita outrora deferida a requerente, sendo que a instituição 

financeira se baseou apenas na informação de que a requerente possui 

um imóvel.

Assim, em razão da assistência judiciária gratuidade deferida, reputo que 

a exigibilidade das custas processuais e honorários sucumbências 

encontram-se suspensas, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 460.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

arquive-se com as anotações e cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280907 Nr: 9705-44.2018.811.0055

 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: NAIR MENDES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 Vistos,

Cuida-se de alvará judicial ajuizado por Nair Mendes de Macedo, visando o 

recebimento de valores deixados por Pedro Xavier de Macedo junto ao 

Banco Bradesco.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes do falecido Pedro Xavier de Macedo 

eventualmente existentes em seus cadastros.

Sem prejuízo, oficie-se o Banco Bradesco desta Comarca, solicitando 

informações acerca da existência de recursos financeiros em nome do de 

cujus.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que certifique-se 

acerca da existência ou não de abertura de inventário em nome do de 

cujos.

Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278467 Nr: 7773-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO RIBEIRO

 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 14h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ NÃO PROCURADO, devendo informar o endereço 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280676 Nr: 9506-22.2018.811.0055

 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: SIDINEI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366, NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN 

- OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada para suspensão 

das cobranças, pelos fundamentos acima descritos.Tendo em vista a 

verossimilhança e a condição de hipossuficiência da parte requerente, 

bem como pela facilidade das demandadas comprovarem a justeza do 

débito impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 4 de julho de 2018, às 15h30min (MT), devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes na audiência, nos termos do art. 335, 

I, do NCPC, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme art. 344, do NCPC.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351, do NCPC, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas 

que entender necessárias.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59370 Nr: 1005-65.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRI BRUN COMERCIAL DE CARNES LTDA-ME, 

GILSON ANTONIO BRUN, ORTELINO LUIZ BRUN, ENI CARRIJO BRUN

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Por todo exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.Outrossim, no que tange a impugnação do executado quanto 

os termos do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, reputo que 

assiste razão em parte a irresignação uma vez que o valor das verbas 

sucumbenciais fixadas à fl. 58, foram calculadas sob a integralidade do 

débito aqui perseguido, não sendo, portanto, atendida pela Contadoria a 

determinação para aferição dos valores com base no valor expurgado 

pelo excesso nos autos da ação revisional, conforme cálculo realizado 

pelo perito judicial juntado às fls. 528/534 dos autos da revisional.Assim, o 

cálculo deve ser retificado, apurando-se efetivamente o valor do débito 

perseguido, subtraído o montante declarado ilícito na ação revisional.Em 

relação à impugnação ao pagamento das custas processuais deste feito, 

é certo que o cálculo nos autos da ação revisional (código 49471, fls. 

528/534), não dispôs sobre a cobrança das custas processuais desta 

execução. Assim, não há como declarar extinto o presente feito pelo 

pagamento integral do débito na pendência do pagamento dos honorários 

de sucumbência e das custas, uma vez que tais valores são devidos pelo 

executado em razão da sucumbência parcial suportada.Desta forma, 

acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para 

determinar somente a retificação do cálculo das verbas de sucumbência 

deferidas à fl. 58, observando-se os valores da dívida homologados nos 

autos da revisional às fls. 528/534.Apresentado o novo cálculo, 

oportunize-se manifestação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias e 

após, renove-se a conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274352 Nr: 4496-94.2018.811.0055

 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: JOSÉ MARCIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por José Márcio Ribeiro 

em face de Luciana Alberto Nascimento, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 34/37 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

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, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 12/10/2022, nos moldes do acordo.

Ocorrido o pagamento da primeira parcela e comprovada nos autos, defiro 

desde logo, o desentranhamento dos cheques de fls. 30/32 para entrega à 

devedora mediante substituição por cópias, conforme cláusula nona do 

acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 6620-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ADSON REESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - OAB:OAB/MT 

16.482, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito 

ajuizada por HSBC Brasil Administradora de Consórcios LTDA em face de 

Mauri Adson Reese, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 228 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 
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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.: 233475 Nr: 22291-84.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMARE SANCHES ABADIE, ANTONIO 

MOZART JUNGLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para providenciar o resumo 

da inicial, enviando para o email desta vara: ts.5civel@tjmt.jus.br, para 

citação do requerido por edital, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245933 Nr: 13484-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO 

SIEBRA, MANOEL SIEBRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Manoel Siebra da Silva, Cpf: 85543918100, Rg: 

29594871 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 24, 1144 N, 

Bairro: Jardim Santiago, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:De 2011 a 2016 os denunciados, casados, obtiveram, 

em unidade de designios, para si ou para outrem, vantagem ilicitam em 

prejuizo alheiro, por diversas vezes, induzindo ou mantendo em erro o 

idoso e incapaz I.P.F, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento.

Decisão/Despacho:Vistos. RECEBO a denúncia em todos os seus termos, 

dando aos acusados Manoel Siebra da Silva e Socorro Correia do 

Nascimento Siebra, como incurso no artigo nela mencionada, vez que a 

mesma preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a presente 

decisão vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento 

da ação penal. Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a 

citação dos acusados para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, constando que os mesmos poderão arguir 

preliminares e alegarem tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação. Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos. Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, 

dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245963 Nr: 13507-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GODOIS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Vistos. 1. Defiro o pedido do Minitsério Público e da Defesa; 2. Expeça-se 

Carta Precatória, com prazo de 45 dias para oitiva da testemunha Gilberto 

Consolini Nunes, com endereço constante em fls. 45; 3. Decorrido prazo 

da missiva, certifique-se e abra-se vistas as partes para que apresentem 

alegações finais por escrito, conforme art. 222, §1º do CPP; 4. Nesta 

oportunidade junto em audiência cópia do Registro de Arma do acusado 

Edson Godois Bueno. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150653 Nr: 10747-41.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO DE 

AMORIM - OAB:19600/O

 Vistos em correição

1 - Promova-se o cadastro do advogado de defesa. Contudo, verifica-se 

que houve preclusão consumativa e temporal quanto a apresentação de 

recurso, que já foi apresentado pela defesa.

2 - Uma vez juntadas as contrarrazões, nos termos do art. 601 do CPP, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, grafando nossas 

homenagens

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 150653 Nr: 10747-41.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO DE 

AMORIM - OAB:19600/O

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela defesa do réu 

EDELSON DUARTE DOS SANTOS, é tempestivo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 163458 Nr: 540-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DEL LAMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 540-12.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 163458.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos despendidos pela defesa 

técnica do réu Celso Del Lama Filho, às fls. 238/251, constato que, a priori, 

não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 
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prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina, razão pela qual, em 

consonância com manifestação do Parquet (fls. 253/254), REJEITO os 

referidos argumentos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 238/251) não configuram nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de julho de 2018, às 15h10min.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05) e na resposta (fls. 250/251).

 5. Com relação às testemunhas servidores públicos, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 6. EXPEÇA-SE cartas precatórias, com prazo de trinta (30) dias para 

cumprimento, INTIMANDO-SE ambas as partes acerca das remessas:

 6.1. À Comarca de Três Lagoas/MS., com a finalidade de oitiva da 

testemunha de defesa Ricardo Gomes Brito.

 6.2. À Comarca de São Paulo/SP., com a finalidade de oitiva da 

testemunha de defesa Guilherme Dias Pires.

 6.3. À Comarca de Goiânia/GO., com a finalidade de oitiva da testemunha 

de defesa Marcelo Mendes Carvalho.

 6.4. À Comarca de Fortaleza/CE., com a finalidade de oitiva da testemunha 

de defesa Misrain Ferreira de Faria.

 6.5. À Comarca de Campinas/SP., com a finalidade de oitiva da 

testemunha de defesa Giovanni Nista Picolo.

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269238 Nr: 236-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 236-71.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 269238.

Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior 

ofereceu denúncia contra Lucas Dias Ferreira, atribuindo-lhe a prática do 

delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

 Consta da exordial acusatória:

“(...) No dia 14 de dezembro de 2017, por volta das 19 horas, na 

residência localizada na Rua 07-A, Jardim Tangará, Quitinete localizada no 

fim da rua, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado Lucas Dias Ferreira, com consciência e vontade, vendeu 01 

(uma) porção de droga do tipo maconha, bem como mantinha em depósito, 

para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de drogas tipo maconha, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

(...)”

O réu foi preso em flagrante delito no dia 14 de dezembro de 2017, sendo 

que, no dia seguinte (15/12/2017), este Juízo converteu a prisão em 

flagrante em custódia preventiva, em audiência de custódia, com fulcro 

nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP (fls. 51/56).

O auto de constatação prévia de substância entorpecente foi acostado às 

fls. 33/35.

O laudo definitivo de droga foi acostado às fls. 121/122 verso.

No dia 18 de dezembro de 2017, o réu, por meio de seu causídico, 

postulou a concessão de liberdade provisória, argumentando, para tanto, 

a inexistência dos requisitos ensejadores da constrição de sua liberdade, 

bem como, juntando diversos documentos (fls. 58/77)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pleito, com a finalidade de manter in totum os fundamentos despendidos na 

decisão objurgada (fls. 101).

Este Juízo, no dia 19 de dezembro de 2017, analisando os argumentos dos 

contendores, diante da inalteração fática, indeferiu o pleito defensivo, 

mantendo a custódia cautelar do réu (fls. 102/108).

Às fls. 110, determinou-se a notificação do acusado para apresentar 

defesa preliminar.

O réu foi pessoalmente notificado, conforme se infere da certidão de fls. 

115, razão pela qual, por meio de advogado constituído, apresentou 

defesa (fls. 116/117).

Este Juízo, no dia 28 de fevereiro de 2018, recebeu a denúncia ofertada 

pelo Parquet, assim como, designou audiência de instrução e julgamento 

(fls. 118/119).

 Durante a instrução criminal, foram realizadas as oitivas das testemunhas 

arroladas em comum (IPC Jorge Daniel da Silva, IPC Marlon Francisco de 

Almeida França, Breno Luiz Casagrande Fiirst e Keity Batista Mazetti), 

assim como, procedeu-se ao interrogatório judicial do réu (Lucas Dias 

Ferreira), conforme mídia de fls. 152.
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O Ministério Público apresentou memoriais escritos às fls. 153/160 verso, 

pugnando pela condenação do réu pela prática do delito insculpido no 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, a Defesa técnica do réu Lucas Dias Ferreira apresentou as 

derradeiras alegações, instante em que pugnou pela: 1) Absolvição o 

acusado, nos termos acima despendidos, quanto ao crime de tráfico de 

drogas, ante a inexistência do fato, art. 386, II, CPP, considerando ilícito a 

violação domiciliar, ou no art. 386, V, do CPP, existir prova que o réu tenha 

concorrido para a infração, ou artigo 386, VI do CPP, sobre as dúvidas ali 

lançadas; 2) Caso não seja o entendimento do Juízo, requereu a 

desclassificação do crime de tráfico de drogas, para uso próprio, nos 

termos acima defendidos; 3) Caso também não seja o entendimento, sejam 

consideradas como favoráveis as circunstâncias judiciais, para manter a 

pena no mínimo legal permitido, bem como reconhecida a circunstância 

atenuante descrita no art. 65, I, do Código Penal (menor de 21 anos); 4) 

Caso não se entenda pela absolvição e nem desclassificação, a aplicação 

da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei Federal 

11.343/06, em dois terços; 5) Restituição do veículo automotor Honda CG 

160 Start, cor preta, placa QBW 2901 de Tangará da Serra/MT e seu 

respectivo CRLV, entregando-o ao patrono, livre de qualquer ônus; 6) 

Restituição do valor apreendido na casa do acusado, alegando ser fruto 

de violação de domicílio, no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), e demais bens; 7) Concessão ao acusado dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, por se tratar de pessoa pobre na forma da 

lei, com fulcro na Lei 1.060/50, com posteriores alterações.

 Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

 A MATERIALIDADE da infração está patenteada no auto de prisão em 

flagrante delito (fls. 10), termos de depoimentos dos investigadores de 

polícia (fls. 11/13), termo de apreensão (fls. 14), termo de declarações de 

testemunhas (fls. 15 e 18), boletim de ocorrência (fls. 27/29), laudo de 

constatação preliminar (fls. 33/35) e laudos periciais definitivos de 

substância entorpecente (fls. 121/122 verso), respectivamente, 

comprovando que as substâncias apreendidas apresentaram, em sua 

composição, resultado positivo para presença de MACONHA, conforme 

RDC nº 21, de 17.06.2010, que regulamenta a portaria 344/98 da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, estão incluídas 

na lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.

 Na mesma toada, a AUTORIA do delito de tráfico de drogas em apuração 

restou consubstanciada nos autos de forma robusta, evidenciando, 

outrossim, que o réu Lucas Dias Ferreira foi o responsável pela prática da 

referida infração penal.

 Nesta senda, a testemunha IPJC Marlon Francisco de Almeida França, 

inquirido sobre os fatos na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado na 

integra, onde informa que nesta receberam informações, noticiando que 

LUCAS DIAS FERREIRA, iria entregar droga na rua 7-A, em uma quitinete 

no final da rua, sendo para BRENO LUIZ CASAGRANDE E KEITY BATISTA 

MAZETTI e que LUCAS estava de posse de uma motocicleta honda preta 

de placa QBW 2901, este depoente juntamente com uma equipe de 

investigadores ficaram de campana no local e viram quando o suspeito 

LUCAS chegou na motocicleta e entregou a substancia (droga) para os 

usuários KEITY E BRENO, inclusive presenciamos quando KEITY fez o 

pagamento a LUCAS, com uma nota de 20 reais; QUE em abordagem a 

LUCAS, foi encontrado a referida nota em sua carteira; QUE, a mesma foi 

apreendida, ressaltando que durante a abordagem foi encontrada também 

LUCAS uma porção de maconha e com KEITY BATISTA foi encontrada a 

porção de mesma substancia que LUCAS tinha vendido para ela, que em 

seguida a equipe de investigadores foi até a residência de LUCAS e em 

seu quarto foi apreendido uma porção aparentando ser maconha, um 

celular Samsung preto com a tela danificada, um rolo de plástico filme, 

350,00 trezentos e cinquenta reais em dinheiro trocado em notas de 2, 5, 

10, 20 e 50 reais, e uma motocicleta Honda preta, placa QBW 2901, moto 

esta que LUCAS estava usando para entregar a substancia aos usuários, 

que todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia para as 

devidas providências cabíveis que o caso requer (...)” (fls. 13)

Na mesma toada, a testemunha foi novamente auscultada na oralidade 

instrutória, instante em que, de forma harmônica, ratificou as informações 

declinadas perante a Autoridade Policial.

O investigador de polícia aduziu que, na data do fato, recebeu 

informações de que o réu iria realizar a entrega de determinada quantia de 

entorpecente para alguns usuários.

Desse modo, após o réu entregar uma porção de maconha aos usuários 

Keity e Breno, juntamente com outros investigadores, realizou a 

abordagem dos presentes, instante em que encontrou com o réu 

determinada quantia em dinheiro e, com Keity, a porção entregue pelo 

mesmo.

Afirmou que, mediante campana, logrou êxito em visualizar o réu 

entregando o material entorpecente ao casal de usuários, sendo que, ao 

realizar a abordagem, os mesmos autorizaram a equipe de policiais 

realizarem buscas no interior da residência, contudo, não foram 

encontradas outras porções de drogas.

A testemunha aduziu que após realizar a abordagem do réu e dos 

usuários, outros policias foram até a residência do réu, momento em que 

encontraram uma porção considerável de maconha.

No mesmo sentido, corroborando as declarações supracitadas, a 

testemunha IPJC Jorge Daniel da Silva, ao ser inquirido na oralidade 

instrutória, asseverou que recebeu informações no sentido de que o réu 

estava praticando a mercancia ilícita de drogas nesta urbe, razão pela 

qual, realizou campana em frente a sua residência, todavia, não constatou 

movimentação típica de uma “boca de fumo”.

Ademais, aduziu que, no dia da detenção do réu, recebeu informações de 

que o mesmo realizaria uma entrega em determinada residência, instante 

em que se dirigiu até o local e constatou o réu chegando em uma 

motocicleta preta.

Asseverou, outrossim, que após o réu adentrar no imóvel, realizou a 

abordagem dos presentes, momento em que encontrou com Keity a 

porção de entorpecente entregue pelo réu, bem como, encontrou com o 

mesmo a quantia recebida no ato da entrega.

No mesmo sentido, o investigador de polícia afirmou que se dirigiu até a 

residência do réu, instante em que após realizar buscas na companhia de 

outros policiais, logrou êxito em encontrar uma porção considerável da 

mesma droga (maconha), assim como, determinada quantia pecuniária.

Por derradeiro, a testemunha esclareceu que ao indagar o réu, o mesmo 

confessou a prática delitiva.

A testemunha Breno Luiz Casagrande Fiirst, usuário de entorpecente, ao 

ser inquirido pela Autoridade Policial, esclareceu:

“(...) QUE, KEITY é namorada do declarante e ambos são usuários de 

maconha; QUE nesta data quando chegou na casa de KEITY, a mesma 

disse para o declarante que tinha ligado para LUCAS arranjar um SALVE 

de maconha para ela; QUE logo LUCAS chegou no local com uma porção 

de maconha; QUE, KEITY pagou para LUCAS o valor de R$ 20,00 na 

referida porção; QUE a policia civil chegou no local e em abordagem a 

KEITY para ela; QUE ato continuo a policia civil foi na casa de LUCAS, local 

onde o declarante presenciou os policiais civis encontrar mais uma porção 

grande de maconha; QUE devido o ocorrido todos envolvidos foram 

encaminhados para Delegacia (...)” (fls. 15).

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser novamente auscultado, a 

referida testemunha aduziu que na data do fato, após chegar a residência 

de sua namorada, o réu chegou para lhes “salvarem”, ou seja, lhes 

concederem uma determinada porção de maconha para uso e, na mesma 

oportunidade, deixou outra porção, sendo que, sua namorada deu ao réu 

a quantia pecuniária de R$ 20,00 (vinte reais).

Aduziu que conhece o réu por aproximadamente cinco (05) meses e que, 

durante esse tempo, já consumiram maconha juntos por algumas vezes. 

Asseverou, ainda, que o réu trabalhava na empresa JBS, assim como, não 

soube declinar se o acusado já vendeu drogas para outras pessoas.

A testemunha Keity Batista Mazetti, ao ser ouvida em sede policial, acerca 

dos fatos, aduziu:

“(...) QUE Lucas Dias Ferreira é seu amigo; QUE o conhece há 

aproximadamente um ano; QUE a declarante é usuária de maconha há 

aproximadamente três anos; QUE como sabia que LUCAS era usuário de 

maconha, nesta data mandou uma mensagem do seu celular para o celular 

dele, no momento não conseguindo lembrar o numero, solicitando dele se 

ele tinha ‘UM SALVE’ para arrumar para a declarante; QUE após ter 

solicitado, em torno de meia hora, LUCAS compareceu no local onde 
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estava em companhia de BRENO e lhe entregou uma porção pequena de 

maconha; QUE na referida maconha a declarante pagou o valor de R$ 

20,00 (vinte reais) sendo em uma única nota; QUE a referida porção era 

para o seu próprio consumo, inclusive BRENO também iria fumar, eis que o 

mesmo também é usuário de maconha; QUE a policia civil chegou no local 

abordou todos e com a declarante foi encontrado a porção de maconha a 

qual LUCAS tinha acabado de lhe vender (...)” (fls. 18)

Na oralidade instrutória, a testemunha apresentou uma versão 

parcialmente distinta das declarações despendidas no distrito policial, pois, 

aduziu que na data do fato, ligou para o réu pedindo que lhe “salvasse”, 

ou seja, lhe entregasse determinada quantia de droga para que todos 

fizessem o uso.

Desse modo, esclareceu que o réu compareceu em sua residência 

portando a porção de maconha e, em companhia do usuário Breno e do 

réu, fizeram o uso do referido entorpecente, sendo que, na mesma 

oportunidade, o mesmo lhe deixou outra porção de maconha, instante em 

que para ajudá-lo com o abastecimento da motocicleta, lhe deu o valor de 

R$ 20,00 (vinte reais).

A testemunha afirmou que conheceu o réu há aproximadamente um (01) 

ano, sendo que, em inúmeras oportunidades, ambos se “salvaram” e 

realizaram o consumo de entorpecente juntos.

No mesmo sentido, asseverou que o dinheiro entregue ao réu, não foi uma 

contraprestação da entrega do entorpecente, sendo que, somente lhe 

passou a determinada quantia pecuniária com a finalidade de ajudá-lo com 

o combustível de sua motocicleta.

Por fim, a testemunha aduziu que apresentou uma versão distinta na 

Delegacia de Polícia em razão de que foi coagida pelos policiais a afirmar 

que a droga foi adquirida do réu, pois, caso contrário, também seria presa.

O acusado Lucas Dias Ferreira, quando interrogado no distrito policial, 

negou de forma veemente que o entorpecente apreendido consigo era 

destinado à mercancia ilícita. Vejamos:

“(...) QUE, o interrogando é usuário de maconha há aproximadamente 

cinco anos, no entanto nesta data, recebeu uma ligação de sua amiga, 

KEITY onde a mesma solicitou uma porção de maconha para o consumo 

próprio; QUE como o interrogando possuía umas porções em casa, 

acertou de levar uma porção da casa dela; QUE após tal ligação, o 

interrogando pegou sua motocicleta e levou uma porção para a mesma; 

QUE após ter entregue a porção, KEITY lhe deu o valor de R$ 20,00 (vinte 

reais) dinheiro este que seria para recompensá-lo; QUE o interrogando 

pegou o referido dinheiro onde iria usá-lo para abastecer a sua 

motocicleta; QUE após ter entregue a porção de maconha para KEITY, a 

policia civil chegou no local e abordou ambos; QUE com o interrogando foi 

encontrado uma porção de maconha; QUE com KEITY, a porção que ora 

tinha entregue para mesma; QUE ato continuo os policiais civis foram até a 

sua residência e no interior da mesma, encontraram mais três porções de 

maconha; ressaltando que as referidas porções era para seu próprio 

consumo; QUE indagado a respeito do dinheiro ora apreendido, sendo R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) respondeu; QUE o referido dinheiro 

foi encontrado em sua residência, dinheiro este que recebeu da primeira 

parcela do seu décimo terceiro; QUE indagado sobre o triturador, 

respondeu que o mesmo era para dechavar a maconha para o próprio uso 

e quanto ao rolo de papel plástico usava mesmo para tampar a tatuagem 

que fez recentemente, recomendação do tatuador; frisando ainda que não 

ficou na casa da KEITY para também consumir maconha pelo fato de ter 

que ir até a empresa em que trabalha para retirar um kit de frango (...)” 

(fls. 21/22).

Por outro lado, submetido ao interrogatório judicial, o réu aduziu que na 

data do fato, após receber uma ligação de sua amiga, Keity, para que o 

mesmo lhe “salvasse”, se deslocou até a residência da mesma portando 

determinada quantia de maconha, para que ambos fizessem o uso.

Nesta toada, ao chegar à residência de sua amiga, em companhia de 

Breno, fizeram o uso e, quando já estava saindo, Keity lhe deu a quantia 

de R$ 20,00 (vinte reais), com a finalidade de lhe ajudar a abastecer sua 

motocicleta.

Desse modo, aduziu que após ser abordado pela polícia, dirigiram-se até a 

sua residência, instante em que entregou aos policiais a porção de 

entorpecente que tinha adquirido para utilizar durante o mês.

No que atina à quantia pecuniária apreendida em sua residência, aduziu 

que era oriunda de seu trabalho, sendo que, após pagar as suas contas, 

sobrou o valor que foi apreendido.

Com relação ao rolo de plástico filme, asseverou que era utilizado para a 

cicatrização da tatuagem que recentemente tinha feito.

Por fim, o réu esclareceu que por diversas vezes tinha “salvado” Keity e 

Breno, assim como, os mesmos também lhe “salvaram”, ou seja, ambos 

faziam o consumo de drogas juntos, inclusive, na fazenda da família do 

usuário Breno.

Nesta toada, considerando os elementos probatórios supraticados, 

vislumbro que o réu Lucas Dias Ferreira efetivamente praticou o delito 

insculpido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, haja vista que após a 

Polícia Civil receber informações de que o mesmo praticava o comércio 

ilícito nesta urbe, foi abordado logo em seguida de ter feito a entrega de 

determinada quantia de droga aos usuários Keity e Breno, recebendo, em 

contrapartida, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) pelo fato de ter “salvado” 

os usuários.

Ademais, corroborando a existência do delito de tráfico de drogas, na 

residência do réu foram encontrados, além de uma porção considerável 

de maconha, determinada quantia pecuniária dividida em inúmeras notas, 

um dichavador, bem como, um rolo de plástico filme.

Ao ser indagado sobre a procedência da quantia pecuniária e do rolo do 

papel filme, o réu não logrou êxito em corroborar a origem lícita, através de 

elementos probatórios convincentes.

Igualmente, não obstante a negativa de autoria despendida pelo réu, 

constato que as declarações despendidas pelas testemunhas IPJC Jorge 

Daniel da Silva e IPJC Marlon Francisco de Almeida França, foram 

proferidas de forma robusta, bem como, em harmonia com os demais 

elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis que, 

evidenciam, de forma indene de dúvidas, que o réu efetivamente praticou 

o delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na mesma baila, os investigadores de polícia receberam informações de 

que o réu estava praticando a traficância de entorpecente nesta urbe, 

sendo que, determinado dia, receberam outra informação que declinava o 

local onde o réu faria a entrega de droga.

Desse modo, fizeram campana próximo ao local da entrega, e 

constataram, de fato, que o réu adentrou na residência e, ao sair, portava 

a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), demonstrando que o referido valor era 

oriundo da entrega realizada.

Em que pese as declarações despendidas pela usuária Keity, no sentido 

de que o valor pecuniário entregue ao réu era para ajudá-lo com o 

abastecimento de sua motocicleta, vislumbro que não se encontra em 

harmonia com as demais provas angariadas durante a instrução 

processual, haja vista que, na residência do réu, foi encontrado uma 

quantia considerável de dinheiro que poderia ser utilizado para o 

abastecimento de sua motocicleta.

Imperioso salientar, outrossim, que as declarações dos investigadores de 

polícia foram proferidas de forma contundente, evidenciando-se, de forma 

indene de dúvidas, a verdade real dos fatos.

Acerca da importância atribuída às declarações dos policiais, colaciona-se 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 

os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela condução do 

flagrante e apreensão da droga constituem prova idônea quando 

concatenados e seguros, consoante se depreende da ementa abaixo 

transcrita:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS 

PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS 

CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 

11.343/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como 

substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade 

dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. 

Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a 

palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua 

simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse 

em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em 

que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das 

interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de 

maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões 

consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias 

contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais 
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corréus. 3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o 

depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo 

a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente 

qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à 

defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não 

ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. 4. Demonstrado o 

dolo de associação de forma estável e permanente para a prática do 

tráfico ilícito de entorpecente, resultante na condenação pelo crime 

tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, resta inviável a aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º do mesmo diploma 

legal, já que, comprovada a dedicação a atividades criminosas, não há o 

preenchimento dos requisitos para o benefício. 5. O pleito de 

reconhecimento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentos 

para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade não se encontra 

prejudicado em hipótese na qual não houve o exaurimento do julgamento 

perante as instâncias ordinárias, eis que pendente a análise de embargos 

de declaração opostos pela defesa. 6. Em hipótese na qual o acórdão 

atacado mantém os fundamentos da sentença para a segregação 

cautelar, e não tendo sido juntado aos autos o édito condenatório, não é 

possível conhecer da questão. 7. O rito do habeas corpus pressupõe 

prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de 

maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de 

constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes. 8. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 

30/06/2017)” (negritou-se e grifou-se)

No mesmo sentido, reitero que além dos depoimentos contundentes dos 

policiais civis, em consonância com os demais elementos probatórios, 

entendo que diante da apreensão do rolo de plástico filme e considerável 

valor pecuniário, conclui-se que o réu Lucas Dias Ferreira efetivamente 

praticou a mercancia ilícita de droga.

Percebe-se, então, que os elementos de prova são firmes e exaustivos a 

demonstrar a prática de ato de comércio de entorpecentes, notadamente 

as declarações cristalinas despendidas pelos agentes policiais.

Outrossim, constato que a Defesa técnica, às fls. 165/172 verso, pugnou 

pela desclassificação da conduta ilícita insculpida na exordial acusatória 

para a conduta defesa consignada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, 

alegando a condição de “usuário de droga”, com a finalidade de afastar o 

édito condenatório.

Todavia, constato que a alegação de que o réu é apenas usuário de 

entorpecente, não restou consubstanciada nos autos através de 

elementos probatórios robustos. Ademais, mesmo em caso de efetiva 

comprovação, acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas 

do Sodalício Mato-Grossense editou o Enunciado nº 3, que aduz: “A 

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente 

pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Desse modo, considerando o teor do Enunciado supracitado, RECHAÇO a 

tese defensiva de desclassificação para a conduta insculpida no artigo 28 

da Lei nº 11.343/06, haja vista que se encontra em descompasso com o 

entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Pátrios.

Ademais, impende consignar trecho do julgado proferido pelo Eminente 

Des. Luiz Ferreira da Silva, do Sodalício Mato-Grossense:

“(...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, 

nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, 

mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as 

drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas 

ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Por outro lado, a 

alegada condição de usuário de substância estupefaciente deduzida pelo 

apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de 

entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da 

Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, 

concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos 

apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu 

consumo próprio, situação não ocorrida na espécie (...)” (TJMT, Ap 

99815/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)”

No mesmo sentido, vislumbro que o causídico do réu, nas derradeiras 

alegações, argumentou que houve violação do domicílio do réu, todavia, é 

sabido que o delito de tráfico de drogas é considerado crime permanente, 

ou seja, a sua consumação e o estado flagrancial se prolongam no tempo, 

sendo dispensável eventual ordem judicial para a realização de buscas.

Acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ILEGALIDADE 

DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO OU 

MANDADO JUDICIAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

FLAGRANTE QUE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS MILICIANOS NO LOCAL – 

CRIME PERMANENTE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À EFETIVA 

MERCANCIA DA DROGA – PROCEDÊNCIA – DEFICIÊNCIA DA PROVA 

JUDICIAL PRODUZIDA – SURGÊNCIA DE VEEMENTES DÚVIDAS QUANTO 

À TRAFICÂNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ARTIGO 28 

DA LEI ANTIDROGAS – MEDIDA QUE SE IMPÕES – RECURSO 

PARCIALMETE PROVIDO. O crime de tráfico de drogas é considerado 

delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância 

se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no 

domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de 

ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do 

domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio 

artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. As declarações de policiais 

militares, embora dotadas de credibilidade, não bastam, enquanto 

isoladamente consideradas àquelas produzidas na fase inquisitorial, ao 

passo que, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, os milicianos apresentaram versões distorcidas e contraditórias, 

sem exalar força suficiente para a formação de juízo de inculpação. Não 

havendo provas suficientes acerca da destinação à traficância, das 

drogas apreendidas, afigura-se imperiosa a desclassificação do delito 

para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. (TJMT, Ap 

149477/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)”

No mais, hei por bem analisar se é caso de aplicação do disposto no 

parágrafo 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, que prescreve:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão 

ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa.”

Pois bem.

Analisando detidamente a certidão de antecedentes criminais do réu 

Lucas Dias Ferreira, acostada às fls. 173, constato que o mesmo é 

tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, visto que não 

ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado, 

demonstrando, outrossim, que não se dedica, de forma reiterada, as 

atividades criminosas.

Com efeito, nada indica que ele integra organização criminosa, portanto, 

perfeitamente aplicável a figura do tráfico privilegiado (veja-se que não foi 

colhido nenhum elemento probatório robusto que comprovasse que o réu 

estivesse traficando há muito tempo, fazendo disso seu meio exclusivo de 

vida), salientando-se, ademais, que é dever do órgão acusador trazer 

essa prova.

Confira-se, a propósito, a brilhante interpretação jurídica do 

Desembargador Alberto Ferreira de Souza do Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, sobre o instituto do tráfico privilegiado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

INTERESTADUAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A 

DOSIMETRIA PENAL – COLIMADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – 

DESCABIMENTO – EXASPERAÇÃO QUE ENCONTRA LASTRO NA 

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE 04,06KG DE 

COCAÍNA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 

11.343/06 – VIABILIDADE – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES À APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – 

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DO ENTORPECENTE QUE NÃO REPRESENTA 

A INSERÇÃO DA AGENTE NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 

PECULIARIDADES AFERIDAS IN CONCRETO A AFASTAR A CONCLUSÃO 

DE DEVOÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRECEDENTES DO STF – DE OFÍCIO 

– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE 

RELATIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação da pena-base 

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, 

afigurando-se idônea a exasperação que considera a natureza e a 

quantidade do entorpecente, vetores insculpidos no art. 42 da Lei nº 

11.343/06 a preponderarem sobre aquel’outros do art. 59 do Código Penal, 

ante a apreensão de mais de quatro quilogramas de cocaína. 2. Em 
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atenção ao novel entendimento esposado pela Corte Suprema, tem-se por 

inviável concluir pela inserção do agente no âmbito da narcotraficância 

organizada, sic et simpliciter, em razão de sua condição de transportador 

da peste [“mula” ou “aviãozinho”], quando ausente elementos outros a 

certificar a existência do vínculo e a devoção do acusado a atividades 

ilícitas, impondo-se, em casos que tais, a aplicação do benefício insculpido 

no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em ordem a referenciar o princípio 

constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI da 

Lei Maior. 3. Restando certificado que a ré, ao tempo do fato, contava com 

menos de 21 (vinte e um) anos de idade, imperiosa é a aplicação da 

atenuante referente a menoridade relativa, a teor do art. 65, I, do Código 

Penal. 4. Ainda que de ofício, de rigor a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito quando preenchidos os requisitos legais 

[art. 44 do CP]. (Ap 61471/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

01/08/2017)”

 Ante ao acima exposto, em que pese a negativa de autoria despendida 

pelo réu Lucas Dias Ferreira, urge reconhecer a existência de fatos que 

convergem para a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena 

prevista no § 4º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

 Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/08 e o faço para CONDENAR o réu Lucas Dias 

Ferreira, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada a ré.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

 AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, pois, compulsando com acuidade a 

certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 173, vislumbro que o 

acusado não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências, a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, 

considerando a quantidade da droga apreendida (maconha), aferida em 

120,195 g (cento e vinte gramas e cento e noventa e cinco miligramas), 

divididas em cinco (05) porções, vislumbro a necessidade de uma sanção 

mais gravosa. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, notadamente as 

consequências, diante quantidade da droga apreendida (maconha), 

aferida em 120,195 g (cento e vinte gramas e cento e noventa e cinco 

miligramas), divididas em cinco (05) porções, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

implicado, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal, razão pela qual, 

FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes. Todavia, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da 

menoridade relativa, insculpida no artigo 65, I do CP, visto que, conforme 

documentação acostada às fls. 24 dos autos, o réu, na época do fato, era 

menor de vinte e um (21) anos, razão porque, considerando o que aduz a 

súmula 231 do STJ, ATENUO a reprimenda outrora imposta para o quantum 

de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase da fixação da pena, conforme acima exposto, verifico 

que não há causa de aumento de pena, mas, há necessidade de se 

aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 

11.343/2006.

 Assim, ponderando que as circunstâncias judiciais, bem como, as 

preponderantes previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006 lhe são apenas 

parcialmente favoráveis, entendo que proceder à diminuição da pena em 

apenas um sexto (1/6) seria por demais prejudicial ao réu, ao passo que 

proceder à redução em dois terços (2/3) seria por demais benéfico. 

Assim, entendo por bem DIMINUIR, nesta fase do cálculo da pena, a 

mesma em metade (1/2) – considerando a quantidade expressiva da droga 

- alcançando um sub-total de dois (02) anos e seis (06) meses de 

reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

 Assim, inexistindo causa de aumento da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Lucas Dias Ferreira em DOIS (02) ANOS E SEIS 

(06) MESES DE RECLUSÃO e 250 (duzentos e cinquenta) DIAS MULTA, 

sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à 

data do fato (14/12/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma 

e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja 

vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo 

único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras circunstâncias que 

possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.

 Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência 

ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos 

e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, 

razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, 

inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta 

ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em 

prestação pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação 

de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Vale dizer que, mesmo para o crime de tráfico, é possível a substituição 

levada a efeito, conforme julgou o STF:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena 

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência 

de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da 

pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. 

Precedentes. Ordem concedida. 1. A mera reiteração dos requisitos legais 

não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de 

redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Reduz-se a 

pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - 

que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, 

onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro 

(194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de 

expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida 

integralmente a reprimenda corporal imposta. 3. A jurisprudência desta 

Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Ordem concedida”. 

(negritou-se)

Considerando que com relação ao réu Lucas Dias Ferreira foi aplicado o 

regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com substituição por 

pena pecuniária e restritiva de direitos, CONCEDO ao mesmo o direito de 

RECORRER EM LIBERDADE, assim como, tendo em vista que os motivos 

ensejadores da restrição da liberdade do réu inexistem, REVOGO a 

custódia preventiva outrora decretada, EXPEDINDO-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, se por outro motivo não estiver 

preso.

Oportunamente, ENCAMINHE-SE a droga apreendida para destruição, 

inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do 

artigo 72, da Lei nº 11.343/2006.

No que atina ao dinheiro apreendido às fls. 40 dos autos, tendo em vista a 

existência de informações colhidas durante a instrução processual de que 

o réu, a priori, possui labor lícito, INTIME-O para que, no prazo 

improrrogável de cinco (05) dias, acoste aos autos documentação idônea 

comprovando a procedência e a origem lícita do valor pecuniário retido nos 
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autos.

Havendo o decurso do prazo supracitado sem a devida manifestação, 

desde já, DETERMINO que o dinheiro apreendido às fls. 40, seja 

DEPOSITADO em favor da União, na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 

11.343/2006.

No que atina aos bens apreendidos às fls. 30 (um rolo de plástico filme e 

um dichavador com substância análoga a maconha), considerando que o 

réu não logrou êxito em comprovar durante a instrução probatória a 

procedência lícita, assim como, tendo em vista que eram utilizados para a 

prática delitiva, DESTRUAM-SE.

Com relação ao aparelho celular Samsung preto com a tela danificada e 

uma motocicleta Honda preta de placa QBW 2901, com a respectiva 

chave, INTIME-SE o réu para que, no prazo de cinco (05) dias, comprove a 

propriedade do referido objeto e veículo.

Decorrendo in albis o prazo acima consignado, desde já, DESTRUA-SE o 

referido aparelho celular. Por outro lado, com relação a motocicleta, 

DECLARO a perda em favor da União, devendo a SENAD (Secretária 

Nacional de Políticas sobre Drogas) ser OFICIADA para que cumpra o que 

se encontra preconizado no § 2º, art. 63 da Lei nº 11.343/06.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita vindicada às fls. 165/172 verso, 

razão porque, ISENTO o réu das custas processuais, diante de sua 

hipossuficiência.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durar os efeitos da condenação (artigo 

15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

 Tangará da Serra, 25 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245310 Nr: 13009-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para no prazo legal apresentar 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 194485 Nr: 10519-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 10519-61.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 194485.

 Vistos etc.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelo réu 

Ronei Queiroz dos Santos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

17 de julho de 2018, às 14h40min.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas. Neste caso, INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da remessa da deprecada.

4) REQUISITE-SE o comparecimento das testemunhas militares, junto ao 

Comando respectivo.

4) INTIMEM-SE, igualmente para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas não militares, arroladas na denúncia (fls. 06).

7) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 8) Por fim, INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de decretação de sua revelia.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 06 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278181 Nr: 7557-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.RIO BRANCO-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTIDES DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:OAB/MT 18.566

 Autos nº: 7557-60.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278181.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de julho de 2018, às 15h20min para oitiva da 

testemunha Angela Maria da Silva, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer (endereço de fls. 10 verso), para o fim de ser ouvida, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 04 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE 

BATISTI, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 
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SOUZA - OAB:19239 - B, Elaine Josefa de Souza - OAB:17378/0, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Certifico para os devidos fins que foi expedida Carta Precatória para 

interrogatório da ré e fiscalização das condições impostas e nete ato 

passo a intimar a defesa para que acompanhe o andamento da mesma.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 216749 Nr: 7263-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO HENRIQUE PAULINO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Autos nº: 7263-76.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 216749.

Vistos.

1. DESIGNO audiência para o dia 17 de julho de 2018, às 13h10min, para 

oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao réu, 

conforme manifestado pelo Ministério Público às fls. 52.

2. INTIMEM-SE o réu e seu advogado para comparecimento.

 3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de maio 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: 1001510-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES MACEDO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. MARQUEZIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LUANE DISPERATTI CAVALCANTE (REQUERENTE)

CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVILESIO DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/07/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001400-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SABEDOPT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/07/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo de 7 dias úteis sem que as partes, apesar 

de intimadas, se manifestassem a respeito da decisão de determina a 

expedição do Alvará. Certifico mais, que consultando os autos constatei 

que a Procuração anexada aos autos pela Reclamante não dá poderes 

para que os Advogados recebam valores. INTIMO a Parte Reclamante para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001189-18.2018.8.11.0055 Autor: Geraldo Tavares Ré: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado supervisor 

deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da petição inicial para que 

o autor promovesse a juntada de comprovante de residência em nome 

próprio ou demonstrasse a correlação com o terceiro, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 13069734). Devidamente intimado 

o autor apresentou manifestação deficiente, vez que não colacionou 

comprovante de endereço idôneo (não há comprovação do parentesco 

afirmado). Assim, por não ser possível a aferição da competência 

territorial com os documentos apresentados, necessário é o indeferimento 

da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c 

o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de maio de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 22 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY DAIANE SANCHES DAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT0014859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011852-09.2015.8.11.0055 Autora: Emilly Daiane Sanches 

Daher Ré: Sindicato Rural de Tangará da Serra PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, esclareço que deixo de 

determinar a intimação da autora para se manifestar sobre os documentos 

juntados pela ré em ID n. 9907315 e ss., visto que esses não guardam 

relação com os fatos narrados na inicial, inclusive se referem a fatos 

ocorridos dois anos após a propositura da ação. É dizer, sua análise não 

influi em nenhum grau a respeito da ocorrência da violação a direito da 

personalidade informada pela autora. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares de mérito em audiência de 

instrução e julgamento, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: Em síntese, a autora propôs a presente ação visando 

obter compensação por danos morais decorrentes da negativa de sua 

entrada em evento festivo promovido pela ré, pelo tratamento desonroso 

praticado por funcionária presente na portaria, bem como pretende 

reparação por danos emergentes na modalidade “perda de uma chance”. 

Salienta que chegou na portaria do evento as 23h30m, com amigos e seu 

namorado, mas que sua entrada foi obstada pela funcionária Vilma por ter 

o sistema acusado a utilização do passaporte horas antes. Informa que a 

referida funcionária disse, com “deboche”, que teria ocorrido a clonagem 

do referido passaporte, e que a autora teria que adquirir novo ingresso 

para adentrar ao recinto. Informa ter sofrido um grande constrangimento, 

especialmente porque o fato teria ocorrido na presença de muitas 

pessoas. Por fim, após ter entrado no recinto, afirma ter procurado sua 

genitora – que posteriormente passou a tentar resolver o imbróglio. Neste 

contexto, informa que sua genitora foi até a portaria e conversou com a 

funcionária supramencionada, mas que não obteve sucesso. Por fim, 

informa que buscou resolver a contenda na diretoria do Sindicato, 

inclusive solicitando cópia das filmagens. A ré, ao seu turno, informa que 

não possui responsabilidade pelo fato, uma vez que a portaria do evento é 

gerida por pessoa jurídica distinta, devidamente contratada para tanto, 

bem como afirma que não há relação de consumo no caso citado. Por fim, 

afirma que os fatos narrados na petição inicial possuem natureza de mero 

aborrecimento, e que não há falar em indenização por danos emergentes 

porque a chance da autora seria ínfima. Analisado os documentos 

juntados e a prova produzida em audiência de instrução e julgamento é 

imperioso constar que assiste parcial razão a autora. Explico: A relação 

discutida nos autos possui natureza consumerista, sendo indiferente a 

percepção de lucros pela ré para sua configuração, especialmente 

considerando que o produto (passaporte de entradas) é adquirido de 

forma onerosa para o acesso ao evento denominado “Exposserra”. Daí 

dizer que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC. Não há dúvidas que a exigência feita pela funcionária da 

portaria está em conformidade com a legislação aplicável ao ponto, uma 
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vez que se trata de exercício regular de direito a negativa de acesso ao 

recinto no caso de dupla utilização do passaporte ou “clonagem”. Porém, 

por se tratar de fato modificativo do direito alegado pela autora, na forma 

do art. 373, inc. II do CPC, caberia a ré demonstrar a ocorrência de 

clonagem do passaporte ou utilização deste por mais de uma pessoa. 

Ônus processual do qual não se desincumbiu, sublinhe-se. A juntada de 

declaração da empresa contratada (cf. ID n. 6341183) é inservível para 

demonstrar a ocorrência de dupla utilização do passaporte ou clonagem 

deste, especialmente porque está desacompanhada de laudo técnico ou 

documento equivalente. De mais a mais, é inequívoco que havia câmeras 

de segurança nas portarias do evento em questão, daí dizer que a juntada 

desta prova (de facílima produção, frise-se), ilidiria as dúvidas a respeito 

da contenda. Porém, a ré não juntou as filmagens correlatas, mesmo a 

autora tendo solicitado que tais filmagens fossem guardadas para 

posterior averiguação (cf. ID n. 6341076). É dizer, se a ré deliberadamente 

deletou os referidos vídeos ou permitiu que tal situação ocorresse, a 

consequência de tal fato apenas a ela pode ser imputada – no caso, a 

constatação de inexistência de clonagem do passaporte ou duplo acesso. 

Portanto, é preciso reconhecer que a negativa de acesso ao evento foi 

equivocada, restando perquirir a existência de situação vexatória a que a 

autora teria sido exposta. Diante disso, foi produzida a prova testemunhal 

nos autos, e neste ato processual restou inequívoco que houve 

tratamento destemperado e desonroso por parte da funcionária da 

portaria. Embora todas as testemunhas tenham sido qualificadas como 

informantes por terem relação de amizade ou parentesco com a autora, 

todas foram uníssonas a informar que a autora teve sua entrada negada 

perante inúmeras pessoas, e que a funcionária da portaria teria 

esclarecido que tal fato decorreria de “clonagem do passaporte” ou dupla 

utilização. É inequívoco que ser barrado na entrada de uma festa, por si 

só, causa grande desconforto a pessoa, tal situação se dá com mais 

intensidade quando é imputada conduta ilícita, como é o caso dos autos. 

Assim, é incontroverso que houve tratamento desproporcional e 

desarrazoado por parte da funcionária da portaria (que agia em nome da 

ré), situação que superou - e muito - o que poderia ser chamado de “mero 

dissabor’”, especialmente porque tal fato, como dito, foi presenciada por 

diversas pessoas. Portanto, é imprescindível a procedência do pedido de 

compensação por danos morais, isso porque não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento a situação exposta nos autos. A falta 

de urbanidade da preposta, a falta de zelo e informação adequada à 

consumidora (mesmo que por equiparação), somado a atuação grosseira, 

sem cortesia, desarrazoada da preposta da ré implicou em grande 

constrangimento a parte autora, situação que ofendeu sua dignidade[5]. A 

compensação pelos danos suportados deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, os 

sofrimentos passados pela autora, o caráter pedagógico e punitivo, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é justo. Entrementes, 

reputo inexistentes os danos emergentes alegados pela autora porque 

para aplicação da teoria invocada (“perda de uma chance”), de acordo 

com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, necessário é que a 

suposta chance seja real e séria, o que não ocorre in casu, vez que a 

pretensão da autora se escora em mera esperança subjetiva. Nesse 

sentido: [...] III. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte admite a 

responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis 

prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, 

"desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer 

reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera 

expectativa aleatória" (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013). No mesmo 

sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

01/07/2013). [...] (AgRg no AREsp 173.148/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015) 

Sublinha-se que não é necessária a prova de dano final, desde que não 

haja dúvidas da certeza da chance perdida. No caso, sorteio de prêmios 

mediante “bingo”, inexiste certeza a respeito do êxito (que é aleatório), 

assim, é seguro dizer que inexiste certeza quanto ao prêmio ofertado. 

Nesse sentido: [...] 3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o 

evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um 

proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a 

comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da 

chance perdida, pois esta é o objeto de reparação. (REsp 1291247/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 19/08/2014, DJe 01/10/2014) De igual modo é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – 

APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – APREENSÃO IRREGULAR PELO 

DETRAN – LICENCIAMENTO QUITADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MORAL DEVIDO – PERDA DE UMA CHANCE NÃO COMPROVADA – 

RECURSO PROVIDO. A falha do órgão de trânsito na emissão do CRLV, 

que acarreta a apreensão irregular do veículo, gera o dever de indenizar. 

O direito à indenização relativo à perda de uma chance só surge quando 

há uma efetiva perda de oportunidade, não uma mera expectativa.(Ap 

170340/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016) [...]"Por isso, na 

perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, 

situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício 

frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não 

comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao 

aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há 

dano moral a ser ressarcido. (Ap 12078/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 11/04/2016) Por fim, consigno que a autora deixa claro 

em seu depoimento pessoal que chegou atrasada para a realização do 

bingo – que ocorreria as 23hrs, de acordo com o regulamento da 

premiação – e que este já estava ocorrendo quando encontrou com sua 

genitora no parque de exposição (fato corroborado por sua genitora), 

portanto demonstra-se que a autora não teria concorrido ao prêmio mesmo 

se tivesse ocorrido o fato narrado na petição inicial. Daí dizer que a 

chance não seria “real”. Ademais, sua genitora informa que “pode” ter 

conferido a cartela da autora, embora não tenha certeza a respeito do 

fato. Tal situação indica que houve conferência dos números e que, 

provavelmente, percebeu-se que a referida cartela não era premiada – 

caso contrário haveria fundamentação fática nos presentes autos neste 

sentido e pedido de indenização pelo valor do prêmio perdido. Portanto, 

com fundamento no art. 6º da Lei 9.099/95, é preciso reconhecer 

inexistentes danos de ordem material na modalidade “perda de uma 

chance”. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra, 07 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] O TJMT tem entendido que a acusação 

indevida de furto causa danos morais in re ipsa ao acusado. Tal 

orientação, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACUSAÇÃO DE FURTO DE 

COMBÚSTIVEL - ACUSAÇÃO INFUNDADA – COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR - CONSTRANGIMENTO 

DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” - DEVER 

DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença 

de improcedência proferida nos autos desta ação de indenização por 

dano moral. O constrangimento ilegal suportado pelo autor, que foi 

abordado pela Policia Rodoviária Federal para esclarecer a questão, 

restando comprovado pela própria ocorrência policial lavrada quando da 

chegada das partes à Delegacia de Policial e, em sendo indevida a 

acusação por parte de prepostos da ré de prática de furto de combustível, 

acarreta o dever de indenizar “in re ipsa”, restando comprovada a falha no 

serviço da empresa ré, que expondo injustamente o autor à situação 

humilhante e vexatória nos termos do art. 14 do CDC; praticou ato ilícito 

que ensejou a ofensa à honra do apelante. Nos termos do art. 187 do 

Código Civil, comete ato ilícito, passível de reparação, o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Na indenização 

a título de dano moral necessário que se observe os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, caso em que se o valor estabelecido 

apresenta-se em descompasso com os aludidos preceitos, necessária 

sua redução, inclusive como forma de evitar o enriquecimento sem causa 

de uma das partes.(Ap 19644/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, 

Publicado no DJE 20/06/2017)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-87.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010004-87.2014.8.11.0033 Autor: Peixoto & Cia Ltda. – ME Ré: 

David Aparecido Coelho de Araújo PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio é oportuno ressaltar que o réu foi 

devidamente citado na presente ação de cobrança, bem como 

compareceu em audiência de conciliação (cf. ID n. 6596365) – momento 

em que reconheceu a procedência do pedido descrito na exordial. 

Posteriormente, foi reconhecida a incompetência territorial e declarados 

nulos todos os atos posteriores ao referido reconhecimento (cf. ID n. 

11329945). Portanto, considerando o ato hígido e inequívoco do réu em 

reconhecer a procedência do pedido e os documentos constantes dos 

autos (pedido de serviços e peças devidamente assinado), é necessário 

homologar o referido ato e reconhecer a procedência da presente ação de 

cobrança, pelo que é a parte autora credora da quantia de R$ 5.265,59 

(cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove 

centavos)[5], impondo-se o pagamento por parte do réu. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, III “a” do Código de 

Processo Civil, opino por HOMOLOGAR O RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO pelo réu, de modo a condená-lo ao pagamento 

de R$ 5.265,59 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e 

nove centavos), à autora, acrescidos de juros de mora (simples), a base 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir do vencimento do débito. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000371-66.2018.8.11.0055 Autora: Marlene Artiaga Gaspar Ré: 

Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a denunciação da lide 
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pleiteada pela ré. Não há dúvidas de que o citado instituto é vedado no 

âmbito dos Juizados Especiais, conforme dicção expressa do art. 10 da 

Lei 9.099/95[5]. Assim, eventual responsabilidade de terceiro estranho à 

lide deverá ser discutida em ação de regresso, se assim entender a ré. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, e não 

havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a autora foi 

negativada por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 429,99 

(quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, a autora afirma 

peremptoriamente que desconhece a dívida em questão, por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, 

causadora de danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a autora não promoveu os pagamentos 

decorrentes do serviço utilizado. Neste caso, havendo a negativa de 

contratação após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que 

atualmente as contratações de serviços prestados a distância, como 

telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, 

por intermédio das chamadas call centers, método rápido de adesão ao 

contrato do serviço público citado. Neste sistema moderno de relação 

consumerista se mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que 

seja declarada inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte 

do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando “telas” de 

seu sistema no qual resta comprovada a utilização dos serviços de 

chamadas de longa distância ofertados pela ré. Neste contexto, as provas 

juntadas pela ré constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. Por tal razão, 

reconhece-se incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos 

autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito no 

cadastro de inadimplentes, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, no presente caso, resta claro que 

mesmo que a cobrança fosse indevida, não faria a parte autora jus a 

qualquer indenização por danos de ordem moral, isto porque em seu nome 

existe inscrição preexistente por inadimplemento. Neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso abaixo transcritos: Súmula 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. [...] Além disso, em se tratando de 

devedor contumaz, negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se 

ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 

41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo 

nosso). É importante ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos 

nenhuma prova sequer de que a citada inscrição seria indevida; assim, 

sem demonstrar que há discussão judicial a seu respeito, bem como 

ilustrar os motivos pelos quais as negativações são ilícitas, reputa-se 

hígida à citada inscrição preexistente. Daí dizer que não há distinguishing – 

enquanto distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta 

decisão (Súmula 385 do STJ) –, porque os fundamentos do enunciado 

citado se adequam perfeitamente ao caso posto. Noutras palavras, 

havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do 

devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no 

caso desta ser indevida – o que não é o caso, frise-se. Por fim, 

considerando existente a relação jurídica entre a autora e a ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento da primeira, necessário é a procedência do 

pedido contraposto. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Bem como, com fundamento 

no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

o pedido contraposto realizado pela ré para condenar o autor ao 

pagamento de todas as faturas pendentes de pagamento, que perfazem o 

montante de R$ 429,99 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e 

nove centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir do vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem 

custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Art. 10. Não se 

admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010347-12.2017.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

alegando haver vício na sentença proferida (cf. ID n. 12896621). A autora, 

ao seu turno, apresentou manifestação (cf. ID n. 13184443). 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 
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se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É compreensível a irresignação da 

embargante, porém, como é cediço, não há como alterar a resolução da 

contenda no juízo do piso, uma vez que este se manifestou e já proferiu 

sentença adotando as premissas jurídicas que entendeu pertinente. 

Ademais, na forma do art. 5º da Lei 9.099/95, considerou-se 

desnecessária a produção de provas em audiência de instrução, vez que 

suficiente a prova documental (cheques) juntada aos autos – enquanto 

prova da existência de crédito. De mais a mais, é oportuno salientar que o 

art. 489 do CPC não se aplica aos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais (cf. Enunciado n. 162 do FONAJE). É dizer, diante do art. 38, 

caput da Lei 9.099/95, não é preciso que sejam enfrentados todos os 

argumentos trazidos pelo autor/réu, desde que seja adotado fundamento 

suficiente para o julgamento integral da lide. Deste modo, inexistente vício 

na sentença, é necessário reconhecer que os embargos de declaração 

não são via própria para a rediscussão da matéria julgada. Assim, se 

mostra impossível retificar a sentença nos termos propostos pelo 

embargante porque seria necessário a reanálise de provas juntadas nos 

autos. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos de 

declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 28 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a 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 presentes os requisitos para a concessão da 

medida de urgência almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato de que o reclamante afirma nunca ter assumido 

qualquer obrigação relacionado ao serviço de “ terceiros telefônica data” 

junto à reclamada. A prova da não contratação do mencionado serviço 

veio demonstrada por meio dos protocolos descritos na inicial. Ademais, 

considerando que, em casos desse jaez, a regra é a inversão do ônus da 

prova, competirá à reclamada a prova de que o reclamante efetivamente 

assumiu a obrigação descrita na inicial. Como consequência, até que 

sobrevenha essa prova, presume-se como verdadeira a afirmação do 

reclamante, no sentido de nunca ter contratado o serviço mencionado na 

inicial da reclamada. Por outro lado, 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. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a permanência 

dos descontos na fatura do reclamante poderá agravar ainda mais o 

prejuízo já sofrido por ele, que há tempo vem experimento um decréscimo 

patrimonial oriundo de obrigação por ele não assumida. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito, e o periculum in mora, vez que os descontos podem 

causar ainda mais prejuízos ao reclamante, que já se protraem no tempo. 

Deve ser levado em consideração ainda o grande número de contratações 

indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou 

prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos documentos 

pessoais da vítima por terceiros de má-fé, de modo que soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da reclamante. 

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, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

concessão de tutela antecipada a fim de determinar que a reclamada 

suspenda o serviço de “serviços de terceiros telefônica data”, relativa a 

linha telefônica de nº (65) 99915-6510. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 7 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSDENIR RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 13580143 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY 

GAIVA Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSDENIR RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 13580154 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY 

GAIVA Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIGUEL DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001450-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos. LAERTE CHAGAS, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear consulta com Oftalmologista, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde Alega o reclamante que 

apresenta grave descolamento de retina e, por essa razão necessita, em 

caráter de urgência, de se submeter ao procedimento citado, não 

fornecido pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera pars, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico, informando que o 

procedimento é eletivo, no entanto, deve ser realizado com brevidade. Os 

autos vieram-me conclusos. Eis o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, 

o reclamante apresenta grave descolamento de retina e, precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. É notória e visível a hipossuficiência do 

reclamante, tanto que requereu os benefícios da justiça gratuita para 

ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 

II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta 

salientar que a reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame 

através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 
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entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, 

especificamente às crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos 

arts. 7º a 14, da Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a 

verossimilhança das alegações estampadas na inicial. De outro lado, o 

periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da 

medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de que, 

com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se complicar o 

estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado emitido 

pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há iminente 

risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento senão pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PRETENDIDA e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem, no prazo máximo de 20 dias, ao reclamante Consulta com 

Oftalmologista, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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VISTOS. Sobreveio aos autos pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a obrigação de fazer 

consistente em determinar que o reclamado se abstenha de cancelar o 

plano de saúde descrito na inicial. Decido. Indefiro o requerimento 

formulado pela reclamante no ID 13446142, uma vez que o requerimento 

de reapreciação não traz nenhum elemento de prova nos autos que 

justifique a alteração do julgado anteriormente proferido. Com efeito, a 

reclamante informa os mesmos fatos narrados na inicial, juntando apenas 

uma resposta da reclamada que nada informa sobre o cancelamento do 

plano descrito na inicial. O novo documento juntado nos autos apenas 

informa que a reclamada deve entrar em contato com outro departamento 

comercial, mas nada informa sobre a rescisão do contrato em debate ou 

tampouco elide o fundamento de que a reclamante já possui um título 

executivo judicial, podendo informar no juízo de origem o descumprimento 

da medida fixada nos autos do Processo nº 27238.446-79.2005.811.0055. 

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz a 

comprovação dos requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais 

sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano. Não 

vislumbro a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, 

porquanto, mesmo com o novo requerimento, não há nada nos autos 

indicando que a reclamante não possa aguardar o provimento jurisdicional 

final. Por todo o exposto, INDEFIRO o requerimento do ID 13446142. 

Cumpra-se na íntegra o tópico final da decisão do ID 13284027. Tangará 

da Serra-MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida liminar que seja determinada a exclusão da 

inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, ao argumento que seu curso é integralmente custeado por meio de 

financiamento estudantil. È o relato do essencial. Fundamento e decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A verossimilhança ou 

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. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia 

em dois preceitos no fato da possível declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da 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. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos a 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante junta aos autos o contrato primitivo e todos os 

aditamentos do financiamento estudantil (ID 13539037 a 13538971) que 

consta a concessão de bolsa integral ao curso de Contábeis, bem como o 

extrato de pagamento emitido pela própria reclamada, que demonstra que 

o débito pelo qual seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, 

encontra-se quitado (ID 13539192). Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte da reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) 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 à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a concessão 

de tutela antecipada a fim de que seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação ao débito informado na inicial, no prazo de 10 dias, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz 

de Direito em Substituição Legal
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VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente 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. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 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 à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que seu cartão foi clonado e que não pactou 

nenhum dos débitos discutidos na inicial. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, 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. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato da possível 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente 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 
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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. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome do reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que não efetuou as 

compras advindas das faturas discutidas nos autos e que, em razão 

disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito foi indevida. Levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

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 à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000921-28.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2018, às 15:00 

horas, devendo o autor ser intimado para prestar depoimento pessoal, 

com a advertência insculpida no § 1º do art. 385 do CPC. II. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002481-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NEVES MEINERZ (AUTOR)

SILDA NEVES MEINERZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GARCIA (RÉU)

CHARLES ROGERIO ALVES RODRIGUES (RÉU)

SEAPLAN CONSTRUCOES, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1002481-05.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária. II. Segundo informado pela parte autora 

na petição constante no id 9190490, houve a desocupação voluntária do 

imóvel descrito na inicial. Sendo assim, o pleito liminar perdeu seu objeto. 

III. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13/08/2018, 

às 15h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e cite-a quanto aos termos da petição inicial. V. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VI. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (CPC art. 341 c.c 344). VII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VIII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IX. 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). X. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XI. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004182-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIS STOFFEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004182-98.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Conclusão do 

feito desnecessária. II. Certifique-se quanto à entrega do laudo pericial, e, 

caso negativo, intime-se o Sr. Perito para tal fim. III. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico da parte autora, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer. IV. Apresentado o laudo, 

autorizo o levantamento do valor remanescente dos honorários periciais, 

sem prejuízo de eventuais esclarecimentos a serem prestados pelo Sr. 

Perito. V. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000316-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUCENIR SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000316-48.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Diante do 

contido na certidão Id 12587447, designo nova data para a realização de 

audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC, o dia 27/08/2018, 

às 10h30min. II. Cite-se e intimem-se, observando-se os demais termos da 

decisão inicial (Id 11596816). III. Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000607-48.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Conclusão do 

feito desnecessária. II. Aguarde-se a realização da audiência designada 

no Id 13340137, procedendo-se as intimações pertinentes. III. Cumpra-se. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000551-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO EUGENIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ELER EUGENIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000551-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: AMARILDO EUGENIO REQUERIDO: ERIKA ELER EUGENIO 

ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Dispensou-se o depoimento do interditando 

tendo em vista a comprovada impossibilidade de expressar-se, e neste ato 

deferiu-se a juntada de três fotografias onde se pode visualizar a atual 

condição do interditando. 2) Verifica-se a presença de documentos de 

ordem médica ID12002577 emitidos por médica do SUS com presunção de 

legitimidade e veracidade da informação prestada. Assim sendo é o caso 

também de dispensar realização de perícia médica, ademais também 

recebe benefício previdenciário, ou seja, também passou por junta médica 

do órgão previdenciário. 3) Nomeio a faculdade de Direito para apresentar 

defesa em nome do Interditando devendo a mesma ser intimada para o ato. 

4) Após a defesa vista para a Defensoria e Ministério Público e finalmente 

concluso para sentença. 5) Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000631-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TALASKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL TALASKA DE BRITO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000631-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CLAUDETE TALASKA REQUERIDO: GABRIEL TALASKA DE 

BRITO SILVA ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Dispensou-se o depoimento do 

interditando tendo em vista a comprovada impossibilidade de 

expressar-se, e neste ato deferiu-se a juntada de três fotografias onde se 

pode visualizar a atual condição do interditando. 2) Verifica-se a presença 

de documentos de ordem médica emitidos por médica do SUS com 

presunção de legitimidade e veracidade da informação prestada. Assim 

sendo é o caso também de dispensar realização de perícia médica. 3) 

Nomeio a faculdade de Direito para apresentar defesa em nome do 

Interditando devendo a mesma ser intimada para o ato. 4) Após a defesa 

vista para a Defensoria e Ministério Público e finalmente concluso para 

sentença. 5) Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000739-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA JULIA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA JULIA CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000739-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANTONIETA JULIA DOURADO REQUERIDO: ANDRESSA 

JULIA CAMARGO Vistos etc. I. Conforme proferido em ata de audiência, 

proceda-se a secretaria com a intimação da Faculdade La Salle, nomeada 

como curadora espeical, para que no prazo legal apresente defesa. II. 

Após, abra-se vista a Defensoria Pública e em seguida ao Ministério 

Público. III. Cumpridas deliberações supra, remeta-se o feito para 

sentença. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003623-78.2016.8.11.0045. AUTOR: 

MARIA ROSA DA CONCEICAO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA Presentes: 

Magistrado: Cássio Luís Furim. Autora: Maria Rosa da Conceição. 

Advogado: Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB/MT 7260/O Requerido: 

INSS Requerida: Deuzanira Rodrigues Silva Costa. Advogada nomeada 

para o ato: Ani Caroline Nunes Dutra (OABMT21807/0) ABERTA A 
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AUDIÊNCIA: 1) Tomou-se o depoimento pessoal da autora e de mais 03 

testemunhas; 2) Certifique a secretaria judicial se a Defensoria Pública do 

Maranhão foi devidamente intimada (intimação pessoal ou via sistema PJE) 

para especificar provas. Caso o ato não tenha sido adequadamente 

cumprido, reitere-se o ato; 3) Cumpra-se. NADA MAIS. Do que para 

constar lavrei o presente termo que lido e achado vai devidamente 

assinado. Eu, que digitei e subscrevi. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000794-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HONDINA MEDEIROS AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULINO AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000794-56.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HONDINA MEDEIROS AMORIM REQUERIDO: BRAULINO 

AMORIM ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Dispensou-se o depoimento do 

interditando tendo em vista a comprovada impossibilidade de 

expressar-se, e neste ato deferiu-se a juntada de três fotografias onde se 

pode visualizar a atual condição do interditando. 2) Verifica-se a presença 

de documentos de ordem médica ID12002577 emitidos por médica do SUS 

com presunção de legitimidade e veracidade da informação prestada. 

Assim sendo é o caso também de dispensar realização de perícia médica, 

ademais também recebe benefício previdenciário, ou seja, também passou 

por junta médica do órgão previdenciário. 3) Nomeio a faculdade de Direito 

para apresentar defesa em nome do Interditando devendo a mesma ser 

intimada para o ato. 4) Após a defesa vista para a Defensoria e Ministério 

Público e finalmente concluso para sentença. 5) Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000793-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BRUNA PETRY FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000793-08.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI INVENTARIADO: 

FERNANDO FONTANA Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao pedido de habilitação 

nos autos de fl. id. 13214041, em conformidade com o disposto no art. 642 

do CPC, e manifestação de fl. id. 13476423. II. Intime-se os doutos 

advogados da terceira interessada (Bruna Petry Flores) para que 

proceda-se com a distribuição por dependência e autuado em associação 

ao presente processo de inventário. III. Ademais, cumpra-se com o 

despacho proferido à fl. id. 7322941 e após retorne-me conclusos para 

análise do petitório de fl. id. 13403897. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MORELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001712-94.2017.8.11.0045. AUTOR: 

JULIANA MORELATO RÉU: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos etc. I. Ante a falta de atenção da secretaria em habilitar o advogado 

da parte requerida no processo e automaticamente enviar o processo 

concluso, proceda-se a secretaria com o necessário para a inclusão do 

mesmo em conformidade com a petição de id. 9349029. II. Atendido item 

retro, proceda-se a secretaria com a intimação das partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. III. 

Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357), 

momento que se faz necessário a análise da liminar. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121576 Nr: 1381-66.2016.811.0045

 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: DIEGO FERNANDO ELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, 

ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76.696/MG

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 98/101 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 8 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107849 Nr: 2756-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCILENE BARBOSA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Certifico e dou fé que, o credor devidamente intimado nada se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte requerida 

devidamente intimada de decisão de fls. 160, se manifestar. Assim sendo, 

abro vistas ao autor para requerer o que de direito no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83223 Nr: 2703-63.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONORTE TOPOGRAFIA E 

GEORREFERENCIAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 Certifico que intimo o requerido da sentença abaixo trancrita...Vistos etc. 

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público acima 

descrito em desfavor da executada igualmente identificada, tendo a 

credora manifestado à f. 106 informando que houve o pagamento do 

débito fiscal executado. É o sucinto relatório. Decido.II. Como se denota 

dos autos, a dívida fora devidamente integralizada perante o 

fisco.Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, 

vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, 

sendo que a extinção do feito é medida que sobressai.III. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 924, II, do 

CPC.IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas 

baixas na distribuição. Após, ao arquivo.V. Eventuais custas 

remanescentes pela parte executada.VI. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 2563-29.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 CÓDIGO 83095

Vistos etc.

I. Em cumprimento à decisão proferida no agravo de instrumento nº 

1005171-11.2018.8.11.0000 e comunicada nos autos pelos 

executados/agravantes (f. 255/260), suspenda-se o leilão da área 

penhorada nos presentes autos.

 II. Retornem os autos conclusos para prosseguimento após o julgamento 

do referido recurso.

 III. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85748 Nr: 5400-57.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA ZANELLA BARRETO

 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:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o requerido, devidamente 

intimado se manifestar. Assim sendo, encaminho-os autos conclusos e 

fico no aguardo de novas determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96892 Nr: 4224-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, KELI 

DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985-B, MABEL TIBES DA SILVA - 

OAB:22.343-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Isto posto, declino a competência para análise do presente feito para o 

juízo da comarca de São Paulo-SP, centro, na forma da jurisprudência 

acima apresentada.Com o trânsito em julgado desta decisão, 

encaminhe-se feito para o juízo competente. Remeta-se cópia da presente 

decisão para os autos principais (cód. 96892). Cumpra-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de junho de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98894 Nr: 5099-42.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. 5099-42.2014.811.0045 – CÓDIGO 98894.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação Cautela Inominada” proposta por LEANDRO MUSSI 

em face da UNIÃO FEDERAL, ambos qualificados nos autos, objetivando o 

autor, em síntese, oferecer caução antecipatória com o objetivo de obter 

certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a suspensão de seu 

nome junto ao CADIN, quanto ao débito inscrito em dívida da União sob nº 

12114008719-16, ainda não cobrado por meio de execução fiscal.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 21/64.

Intimado a prestar esclarecimento sobre a idoneidade da caução ofertada 

(despacho de f. 65), o autor manifestou às f. 66/84 oferecendo outro 

imóvel como garantia.

 Em cumprimento à decisão de f. 85 procedeu-se a avaliação do imóvel 

oferecido em caução (f. 92/101), com a qual concordou o autor (f. 104).

 Pela decisão de f. 105/107 foi deferida a liminar postulada inicialmente, 

determinando-se a averbação da caução na matrícula do imóvel oferecido 

em garantia ao débito de inscrição nº 12114008719-16, garantindo ao 

autor a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa e a 

suspensão do CADIN em relação ao referido débito.

 Manifestação do autor às f. 111/115, acompanhada dos documentos de f. 

131/143, aduzindo o descumprimento da decisão liminar e pretendendo a 

expedição de ofício à requerida especificando outras inscrições (nºs 

12714000023-00, 12614000325-89, 12214000071-00 e 12614000326-60) 

como parte da presente ação.

 Decisão à f. 144 indeferindo a inclusão de outras CDA’s que não são 

objeto da ação, asseverando que o argumento relativo a celeridade 

processual não tem a virtude de desrespeitar os limites da lide, 

provocando tumulto processual.

 Citada, a União apresentou contestação e documentos às f. 149/160, 

onde alega a impossibilidade do pedido devido a existência de outros 

débitos do autor, bem como a perda superveniente do objeto da ação 

cautelar em face do ajuizamento de ação executiva da CDA nº 

12114008719-16. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito, 

afastando-a dos ônus sucumbenciais.

 Às f. 166/190 o autor apresentou impugnação à contestação, postulando 

ao final pela procedência da ação e aplicação do princípio da causalidade 

para fins de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios.

Nova manifestação do autor às f. 191/194 reiterando a negativa da 

requerida quanto ao cumprimento da decisão proferida nestes autos e 

postulando por providência, diante do indeferimento da emissão de nova 

certidão positiva com efeito de negativa.

 Decisão à f. 195 indeferindo a pretensão do autor acima mencionada, em 

razão do documento apresentado à f. 193 (formulário de requerimento de 

certidão positiva com efeito de negativa) indicar como fundamento número 

de processo diverso da presente ação.

Com a informação do ajuizamento da execução fiscal relativa ao débito 

objeto desta ação e seu apensamento aos presentes autos (código 

129984), vieram os autos conclusos.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.
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O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde.

 A questão de fundo diz respeito à possibilidade de o contribuinte que 

possua débito tributário que ainda não tenha sido objeto de ação de 

execução fiscal, antecipe-se ao Fisco, mediante o oferecimento de bem 

como caução, com o fito de antecipar a garantia do débito fiscal e, assim, 

obter certidão de regularidade fiscal, consoante permissão prevista no art. 

206 do CTN, além da não inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos 

de restrição de crédito.

O art. 206 do CTN assim prevê:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão 

de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de 

cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa.”

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do 

artigo 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a caução 

oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é 

equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde 

que prestada em valor suficiente à garantia do juízo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDI-ÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NE-GATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da 

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, 

para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: 

EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 

710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; 

REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENI-SE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TUR-MA, julgado em 18/11/2008, DJe 

24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NO-RONHA DJ 07.05.2007). 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da 

execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão 

pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. 

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, 

não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em 

condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela 

demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito 

tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si 

tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável 

do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. (...) 

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008. (STJ - REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)”

No presente caso, o autor ajuizou esta ação cautelar oferecendo caução 

à dívida de IRPF que possui com a Fazenda Nacional, identificada na 

inscrição nº 12114008719-16, no valor consolidado de R$ 2.006.583,01 

(conforme consulta de f. 31).

 O imóvel ofertado como caução (imóvel rural registrado na matrícula nº 

30.764 do CRI de Sorriso/MT) foi avaliado em R$ 2.524.600,00 (f. 92/95).

 Assim, considerando que o bem oferecido pelo autor contribuinte como 

caução se mostra idôneo e possui valor de avaliação superior ao débito 

tributário, entendo que se encontram preenchidos os requisitos definidos 

pelo Colendo STJ para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de 

negativa, bem como a suspensão de inscrição no CADIN, referentes ao 

débito identificado.

 Todavia, a medida não implica a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, que exige depósito integral e em dinheiro, consoante o artigo 

151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula nº 112 do Superior 

Tribunal de Justiça.

 Quanto à perda do objeto alegada pela Fazenda Pública, em que pese 

tenha havido o ajuizamento do feito executivo durante o curso da presente 

demanda (processo código nº 129984, em apenso), no momento da sua 

propositura estava presente o interesse de agir do autor – que objetiva 

garantir o exercício do direito de opor-se à exigência tributária -, tendo se 

tornado efetiva a medida com a concessão da medida liminarmente.

 Nesse sentido:

 “AÇÃO CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITO DE NEGATIVA. ANULATÓRIA. ICMS. IMPOSTO NÃO 

INFORMADO. DECADÊNCIA. MULTA. CONFISCO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. O superveniente ajuizamento da execução fiscal não 

acarreta a perda do objeto da ação cautelar para garantir por meio de 

fiança a dívida executada. 2. É direito do contribuinte antecipar a penhora 

por meio de caução idônea para obter certidão positiva com efeito de 

negativa via ação cautelar antes do ajuizamento da execução fiscal. 

Precedentes do STJ. REsp n.º 1.123.669/RS. Hipótese em que a garantia 

oferecida - fiança bancária - é idônea aos fins pretendidos. (...) Sentença 

confirmada em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário Nº 

70042443028, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/05/2011)”

Nesse passo, para a obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, 

o autor imprescindia do ajuizamento desta cautelar, pois ainda não havia 

sido promovido o respectivo executivo fiscal da dívida em questão. Logo, 

não há que se falar em perda de objeto.

 Por outro lado, seguindo o mais recente entendimento traçado pelo e. STJ, 

ainda que procedente a medida ajuizada pelo contribuinte, à luz do 

princípio da causalidade, descabe a condenação da Fazenda Pública 

quanto aos ônus sucumbenciais.

 Nesse particular:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO 

ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. 

CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO DECORRENTE DE 

CULPA DO CREDOR. DIFERENÇA ENTRE SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. 

INVIABILIDADE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 

SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A controvérsia sub examine versa 

sobre a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no 

âmbito de Ação Cautelar de Caução objetivando expedição de Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa enquanto não ajuizada a Execução Fiscal 

relativa ao débito objeto de inscrição de Dívida Ativa. 2. A jurisprudência 

do STJ se firmou no sentido de que é cabível a Ação Cautelar para 

promoção antecipada de caução de crédito tributário ainda não ajuizado 

(REsp 536.037/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.4.2005, DJ 23.5.2005 p. 

151). 3. Nada obstante, a condenação ao ressarcimento de custas e ao 

pagamento de honorários advocatícios deve atentar não apenas para o 

princípio da sucumbência, mas, também, para o da causalidade. Em tese, 

não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da 

causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários 

advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior 

ao limite legal. Falta de causalidade, decorrendo a ação de interesse de 

agir da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda 

Pública. (...) (STJ - REsp 1703125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)”

Por fim, não obstante a procedência da medida cautelar intentada pelo 

autor, nos moldes da fundamentação acima, entendo que não há como 

afastar a sua litigância de má-fé.

 Explico. Em consonância com os fatos e pedidos descritos na petição 

inicial, a decisão liminar proferida à f. 105/107 especificou de forma 

induvidosa que a garantia ofertada pelo autor para o fim almejado se 

referia exclusivamente ao débito fiscal de inscrição nº 12114008719-16. 

No entanto, os documentos carreados aos autos evidenciam que o autor 

se utilizou de referido comando judicial para tentar estender os efeitos da 

decisão a outras quatro inscrições (nºs 12714000023-00, 

12614000325-89, 12214000071-00 e 12614000326-60), e, não logrando 

êxito em tal intento na forma administrativa, o reiterou no bojo desta ação 
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(vide petição e documentos de f. 111/115 e f. 131/143).

 Não bastasse a falácia acima retratada, o autor novamente peticionou nos 

autos buscando provimento judicial favorável a si, porém destoante do 

objeto da ação. É o que se vê da pretensão deduzida às f. 191/193, onde 

o documento apresentado à f. 193 denuncia que o autor pleiteou a 

emissão de certidão positiva com efeito de negativa perante, indicando o 

número de outro processo judicial, diverso do presente.

 Desta forma, sem maiores delongas, concluo que a litigância de má-fé do 

autor se configura por ao menos três razões: I) alterar a verdade dos 

fatos; II) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; III) proceder de 

modo temerário na presente ação.

 3. DISPOSITIVO.

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a decisão liminar 

proferida às f. 105/107 e convertendo em penhora a caução oferecida.

3.2. Por outro lado, nos termos do disposto no artigo 81, § 2º, do Código 

de Processo Civil, CONDENO o autor ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé que fixo em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

3.3. Junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução fiscal 

em apenso (código 129984).

 3.4. Pelo princípio da causalidade, e de acordo com a fundamentação 

retro, deixo de condenar a parte requerida em honorários advocatícios.

 3.5. Quanto às custas, a Fazenda Pública é isenta, na forma da lei.

3.6. Com o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para 

eventual pedido de cumprimento de sentença.

 3.7. Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos, com as baixas de 

estilo.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de junho de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1746-23.2016.811.0045

 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): MUSSI & CIA LTDA, CAREN BERGAMASCHI, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. 1746-23.2016.811.0045 – CÓD. 122264.

TIPO: EXECUÇÃO FISCAL.

 EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

 EXECUTADOS: MUSSI & CIA LTDA., CAREN BERGAMASCHI E LEANDRO 

MUSSI.

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público acima 

descrito em desfavor dos executados igualmente identificados, tendo a 

credora manifestado às f. 36/38 informando que houve a quitação do 

débito fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo nos 

artigos 487, III, e 924, II, do CPC.

IV. Defiro o levantamento dos valores provenientes da penhora realizada à 

f. 13 e que se encontram em depósito, devendo ser observado os dados 

bancários indicados pelo executado à f. 26.

 V. Determino, ainda, a baixa das restrições realizadas por meio do 

sistema RENAJUD às f. 20/21.

 VI. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas 

na distribuição. Após, ao arquivo.

VII. Custas pela parte executada.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89642 Nr: 3528-70.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPVLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueredo 

Zamae Taques - OAB:8233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, Marcela 

Santana Miranda - OAB:15861, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 CÓDIGO 89642.

Vistos etc.

I. Em vista do pedido anteriormente apresentado pela credora e do 

bloqueio parcial realizado à f. 92, determino nova tentativa de 

penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, até o limite do crédito 

remanescente (diferença entre o valor atualizado indicado às f. 107/110 e 

o valor bloqueado à f. 92 - R$ 11.000,80), por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final do expediente, caso haja débito remanescente pendente, 

expeça-se mandado visando a penhora do veículo indicado pela 

exequente à f. 107.

 V. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004236-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ELGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004236-64.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Conforme dispõe 

o artigo 98, caput, do CPC, têm direito à concessão da gratuidade da 

Justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

despesas processuais e os honorários advocatícios. II. In casu, a despeito 

da hipossuficiência alegada, depreende-se da petição inicial e procuração 

que o requerente se qualifica como “comerciante”. Além disso, de acordo 

com consulta realizada no sistema informatizado PJe, depreende-se que o 

requerente figura na condição de parte autora em outras duas ações 

cíveis, em que visa a rescisão de contratos de compra e venda de 

máquinas agrícolas, envolvendo valores vultosos (na ação cível n.º 

1000470-37.2016.8.11.0045 o valor do contrato é de R$ 309.600,00, 

enquanto que na ação cível n.º 1001182-27.2016.8.11.0045 o valor do 

contrato é de R$ 25.000,00). III. Tais constatações, somadas a absoluta 

anemia de provas do contrário, muito embora tenha sido oportunizada ao 

autor a comprovação do alegado (decisão Id 10508443), repelem a 

miserabilidade aduzida nos autos. IV. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de 
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concessão dos benefícios da justiça gratuita. V. Designo nova data para a 

realização de audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC, no dia 

16/07/2018, às 09h00min. VI. Cite-se e intimem-se, observando-se o item 6 

e seguintes da decisão proferida no Id 11318828. VII. Cumpra-se. Às 

providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000843-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000843-03.2016.8.11.0002. Vistos etc. I. Defiro o pedido 

do credor fiduciário quanto à baixa da restrição via RENAJUD inserida 

sobre o veículo objeto da presente ação. Anexe-se o comprovante da 

remoção da restrição. II. Diante da informação do requerente quanto ao 

cumprimento da liminar, expeça-se o necessário à citação da requerida, 

conforme determinado no item 3 da decisão proferida no Id 3004579. III. 

Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002489-79.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Leandro Martins. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 9159086 deferindo a 

antecipação dos efeitos da tutela para fins de restabelecimento do 

benefício de auxílio doença. O requerido apresentou contestação e 

documentos (Id 9306353 e Id 9306355) sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. Decisão 

proferida no Id 9855063 fixando o prazo de 365 dias para duração do 

benefício deferido liminarmente. Perícia médica apresentada no Id 

1107938. A parte autora manifestou no Id 11691065 alegando o 

descumprimento de ordem judicial em vista da cessação do auxílio doença, 

e no Id 12708673 manifestou sobre o laudo pericial e reiterou o pedido de 

aposentadoria apresentado inicialmente. Devidamente intimado, o instituto 

requerido não manifestou sobre o laudo pericial (certidão Id 13213702). 2. 

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine 

ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por 

invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade: “ART. 42. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

UMA VEZ CUMPRIDA, QUANDO FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, 

SERÁ DEVIDA AO SEGURADO QUE, ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA, FOR CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE 

REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A 

SUBSISTÊNCIA, E SER-LHE-Á PAGA ENQUANTO PERMANECER NESTA 

CONDIÇÃO. § 1º A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

DEPENDERÁ DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE 

MEDIANTE EXAME MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

PODENDO O SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE 

ACOMPANHAR DE MÉDICO DE SUA CONFIANÇA. § 2º A DOENÇA OU 

LESÃO DE QUE O SEGURADO JÁ ERA PORTADOR AO FILIAR-SE AO 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO LHE CONFERIRÁ DIREITO 

À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SALVO QUANDO A INCAPACIDADE 

SOBREVIER POR MOTIVO DE PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO DESSA 

DOENÇA OU LESÃO.” “ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

SERÁ DEVIDA A PARTIR DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA, RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE 

ARTIGO.” “ART. 59. O AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO SEGURADO 

QUE, HAVENDO CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE 

CARÊNCIA EXIGIDO NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 15 

(QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS.” Dessume-se, assim, que quatro são os 

requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por 

invalidez do trabalhador: A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE; B) 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO; C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA; D) CARÊNCIA. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que a 

parte autora é portadora da doença descrita no CID C168 (neoplasia 

maligna do estômago com lesão invasiva), de caráter evolutiva, atestada 

clinicamente, por ressonância, tomografia e anatomopatológico, resultando 

em incapacidade laboral definitiva e total desde agosto/2015. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade do autor não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia ou 

mesmo de outras atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial no Id 

1107938). Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois 

do CNIS anexado aos autos (Id 9306355) se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da 

incapacidade atestada pelo perito, e, além disso, a parte autora estava 

recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

08/03/2017. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser 

apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do(a) Segurado(a): Leandro Martins 2. CPF: 014.384.321-43 3. 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. Data do início do 

benefício: 08/03/2017 (data da cessação do benefício). 5. Renda mensal 

inicial: 100% do salário de benefício 6. Data início do pagamento: a contar 

da intimação da decisão que antecipou a tutela. Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000925-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACHADO REZER (REQUERENTE)
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MARIA DE SALLES REZER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1000925-65.2017.8.11.0045. Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Divórcio Consensual movida pelos interessados MARIA DE SALLES 

REZER E VANDERLEI MACHADO REZER. Instado, o membro do Ministério 

Público asseverou ser desnecessária sua intervenção no feito. Vieram-me 

os autos conclusos. RELATEI. DECIDO. As partes declaram o manifesto 

interesse em dissolver a sociedade conjugal contraída. A Emenda 

Constitucional nº 066/2010, extinguiu o requisito da separação judicial ou 

de fato para a realização do divórcio, e consequentemente o lapso 

temporal exigido pelo artigo 40 da Lei 6.515/77. Pelo exposto, e satisfeitas 

às exigências do artigo 731 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos e consequentemente: a) DECRETAR o 

divórcio do casal; b) DECLARAR, encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. A interessada Maria de Salles Rezer voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja, Maria Ferreira de Salles. Oficie-se ao 

cartório competente para que proceda à averbação na forma do artigo 29, 

§1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73. Sem custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Após, arquive-se o feito, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001010-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA DANIELE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001010-51.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Neila Daniele da Silva Oliveira. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 5586557 

determinando a realização antecipada de perícia médica. O requerido 

apresentou contestação e documentos (Id 9168362 e Id 9168371) 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 9293797. 

Perícia médica apresentada no Id 11729187. A parte autora manifestou 

sobre o laudo pericial no Id 11800850, reiterando o pedido de 

aposentadoria apresentado inicialmente. Devidamente intimado, o instituto 

requerido não manifestou sobre o laudo pericial (certidão Id 12711079). 2. 

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine 

ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida apenas o benefício 

de auxílio doença à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91. 

Dispõe o art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado 

empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, 

no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 

e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99) § 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por 

mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 

entrada do requerimento. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente 

de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o 

disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.” Por sua vez, 

estabelece o art. 25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias 

do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…)” Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade temporária para o trabalho 

e (ii) do período de carência necessário. Partindo dessas premissas, é de 

se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a 

parte autora encontra-se acometida de doença que, no momento, a 

incapacitada para o trabalho. Descreve a perícia que a parte autora tem 

patologia de caráter evolutivo (CID E 05.1 – tireotoxicose com bócio toxico 

uni nodular), atestada clinicamente e por exame complementar, resultando 

em incapacidade laboral parcial e temporária. No caso, o perito médico 

afirmou que a parte autora não possui condições físicas para atividade, as 

quais estão a comprometer totalmente sua capacidade, no entanto, de 

forma temporária e não permanente (‘vide’ Id 11729187). Assim, 

preenchido o requisito da incapacidade temporária. Quanto ao período de 

carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos (Id 

9168371) se verifica que no momento do pedido administrativo a parte 

autora possuía mais de 12 (doze) contribuições, configurando sua 

qualidade de segurada, perdurando tal situação até a presente data. No 

que tange à data em que o benefício é devido à requerente, entendo que 

deve se considerar a data em que o benefício foi postulado 

administrativamente (13/09/2016), vez que restou evidenciado que àquela 

ocasião já estava incapacitada, ainda que temporariamente, para o 

trabalho, devendo ser descontados eventuais valores que tenham sido 

posteriormente pagos em razão do deferimento ou restabelecimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. (...) 3. Comprovada através de laudo médico pericial a 

incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício da 

atividade laboral, mostra-se devida a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Termo inicial fixado a partir do 

indeferimento administrativo do benefício. (...) (TRF1 - REO 

0016135-14.2016.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/06/2016)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-benefício, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

Quanto ao prazo de duração do benefício, nos termos do laudo pericial, 

hei por bem concedê-lo por apenas 04 (quatro) anos, contados da data do 

pedido administrativo, qual seja, 13/09/2016. Transcorrido o prazo deverá 

a parte autora ser submetida à nova perícia para apurar sua incapacidade 

laboral. Assim, a DCB será em setembro/2020, sendo que a prorrogação 

do benefício fica adstrita à realização de novo exame médico após o lapso 

de 04 (quatro) anos, sem o qual ocorrerá a revogação automática. A teor 

do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome da Segurada: Neila Daniele da Silva Oliveira. 2. 

Benefício concedido: Auxílio-doença. 3. CPF: 048.601.765-61. 4. Número 

do benefício: 615.795.589-4. 5. Data do início do benefício: 13/09/2016 

(data do pedido administrativo – Id 5583804). 6. Renda mensal inicial: 91% 

do salário de benefício. 7. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a 

contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de 

tutela. Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, 

o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 
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no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004775-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. PRAZO 15 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001240-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DA SILVA BIAZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOSNEI STRAPASSON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE MANIFESTE-SE NOS 

AUTOS, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICOOB CREDISUL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001132-64.2017.8.11.0045. AUTOR: 

CESAR HENRIQUE SOUZA BARBOSA RÉU: SICOOB CREDISUL Vistos. 1. 

Tendo em vista a impossibilidade da parte autora comparecer à audiência, 

redesigne-se para o dia 19/06/2018 às 09:30 horas. 2. Cumpra-se os 

demais termos delineados a ID Num. 10005367. 3. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115153 Nr: 6752-45.2015.811.0045

 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: DIVA NOBRES PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimação da parte autora, para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111970 Nr: 4904-23.2015.811.0045

 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: ALCIMARA COELHO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Initmação do autor:"4. Após a juntada do substabelecimento por parte do 

causídico da autora que acompanhou a realização do acordo, e SOMENTE 

APÓS, proceda com a liberação dos valores em favor da conta a ser por 

ela indicada, mediante a expedição do respectivo alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111600 Nr: 4727-59.2015.811.0045

 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: LUCICLEIA ROCHA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 22,24 (vinte e dois 

reais e vinte e quatro centavos)referente ao contrato nº 

0050974376779);b) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente 

concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora).d) 

CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.3.3. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências que entender 

cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101321 Nr: 5618-17.2014.811.0045

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:11170/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que no prazo de 15(quinze) dias, manifeste-se 

acerca da certidão negativa de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 6799-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 
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OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a certidão negativa de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 3623-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON, REOLON ASSISTENCIA 24 

HORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos, guia de recolhimento 

para autenticação de selo na certidão de inteiro teor da penhora efetuada 

às fls. 136. Esclarecendo que, a guia ser recolhida refere-se a 

autenticação de selo para certidão (com buscas) e não autenticação de 

fotocópia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 731-29.2010.811.0045

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VC, GTOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 731-29.2010.811.0045

 ESPÉCIE: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: VILSON CADORE e GENI TEREZINHA ONESCO 

CADORE

PARTE REQUERIDA: ESTE JUIZO

INTIMANDO(A, S): VILSON CADORE e GENI TEREZINHA ONESCO 

CADORE, Endereço: Lugar não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/03/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. 1. Trata-se de procedimento de habilitação para 

adoção, onde figura(m) como pretendente(s) VILSON CADORE e GENI 

TEREZINHA ONESCO CADORE. Segundo se verifica da r. decisão de fl. 

32, foi deferida a pretendida habilitação para a inclusão dos requerentes 

no Cadastro de Pretendentes à Adoção. Outrossim, o casal devidamente 

habilitado, adotou uma criança consoante se depreende da decisão 

juntada às fls. 72/74. Os requeridos foram intimados para informarem 

acerca do interesse em permanecerem inscritos no cadastro de 

pretendentes à adoção, sendo certo que se manifestaram no sentido de 

que seus nomes permanecessem em referido cadastro, consoante se 

infere à fl. 77. Parecer ministerial às fls. 78, favorável à manutenção dos 

requerentes no cadastro, com a ressalva de que o número original do 

registro não fosse mantido, mas voltasse para o final da relação. 2. No 

caso em tela, havendo interesse dos requerentes em permanecerem 

inclusos no cadastro de pretendentes à adoção, faz-se necessária a 

aplicação do disposto no artigo 63, caput, da Portaria nº 

01/2012/CEJA-MT: “Art. 63. Consumada a adoção, caso o pretendente 

deseje adotar outra criança, o pedido de recadastramento deverá ser 

apreciado no mesmo procedimento onde já foram realizados os estudos 

técnicos, facilitando a análise da situação concreta. O pretendente 

integrará o cadastro na ordem geral estabelecida, não será mantido o 

número original de seu registro, ou seja, volta para o final da relação.” 

Desta feita, os requerentes continuarão integrando o cadastro de 

pretendentes à adoção, tendo seu registro lançado no final da relação 

(final da fila). 3. Diante do exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, DEFIRO a permanência do cadastro de habilitação para adoção 

em relação ao(s) pretendente(s) VILSON CADORE e GENI TEREZINHA 

ONESCO CADORE. 3.1. Comunique-se ao CEJA sobre a permanência dos 

requerentes no cadastro, bem como a necessidade de que seus nomes 

sejam lançados conforme a ordem geral estabelecida (final da fila). .2. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 11 de junho de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119411 Nr: 222-88.2016.811.0045

 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: ADEMIR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimação da parte requerida, para que manifete-se acerca da proposta 

do honorários periciais juntada às fls. 730; Bem como para as 

providências determinadas na decisão de fls. 424 item 8:"Assim que 

apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se para depositar 

o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. 

Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais a favor da perita, antes do início da perícia. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados da data da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106659 Nr: 2141-49.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BRIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MENDES, CLAUDIA DA SILVA 

MENDES, ADRIANO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestação em 10(dez) dias, quanto ao 

petitório de fls. 59/63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101154 Nr: 6749-27.2014.811.0045

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, YUN KI LEE - OAB:131.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para que no prazo legal, apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115684 Nr: 7064-21.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Intimação do requerido para manifestação quanto aos embargos de fls. 

37/39.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003654-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (DEPRECADO)

FABIO JUNIOR SILVA DE SOUZA (DEPRECADO)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (DEPRECADO)

EVERALDO LUIZ ENDRIGO (DEPRECADO)

ANA CRISTINA NOWAK ENDRIGO (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do ID. Nº 13086264.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003722-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (EXECUTADO)

HELENA ZAPELLO LONDERO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta), retire em 

secretaria a certidão de inteiro teor de penhora.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000837-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO (RÉU)

REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004358-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE LEMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 788 da CNGC/MT, INTIMO a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez), manifeste-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 11680680) e promova o andamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LACERDA MEDEIROS OAB - MG174232 (ADVOGADO)

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO)

THIAGO SANTANA RABELO OAB - MG97929 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO (EXECUTADO)

LUIZ DOMINGOS AQUINO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ POLO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 308-30.2014.811.0045

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKDSS, KBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 308-30.2014.811.0045.

Trata-se de ação de alimentos promovida por Richard Kauê da Silva 

Santana de Oliveira, representado por Kelen Bianca da Silva Santana, 

contra Elton Rogério Pires de Oliveira, já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que a requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação da autora, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial (fl. 83).

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do 

mérito, com fulcro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 1.º do 

Código de Processo Civil, e, como consequência direta, REVOGO a tutela 

de urgência precedentemente concedida.

Isento do pagamento de custas judiciais.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 1596 Nr: 2-57.1997.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Processo n.º 2-57.1997.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da empresa 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração, formulados pelo réu. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 540-67.1999.811.0045

 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: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:11.973/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

RITA CRISTINA PENHA E ROSA - OAB:10.154, SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 540-67.1999.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

a ré, devidamente intimada, realizou o depósito em Juízo do valor da 

integralidade dos honorários periciais. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3948 Nr: 66-62.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MARCIA 

MARIA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:MT 5.222, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 Processo n.º 66-62.2000.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca da petição juntada nas fls. 1470/1490 dos autos.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 1407 dos 

autos.

Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82593 Nr: 2003-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZETE DANIEL MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY S. SILVA - 

OAB:21.940/A, Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2003-87.2012.811.0045.

INDEFIRO o pedido de realização do recolhimento do ITBI em substituição 

ao ITCD. Ocorre que, diferentemente do que acontece com a transmissão 

da propriedade dos bens móveis, que se efetiva com a tradição [art. 1.267 

do Código Civil], a transmissão e a aquisição da propriedade de bens 

imóveis, por ato ‘inter vivos’, se efetiva mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis [art. 1.245 do Código Civil], de maneira 

que, enquanto não registrado o título, o alienante continua na condição de 

proprietário [art. 1.245, parágrafo único do Código Civil].

Ademais, de suma importância sublinhar, por relevante, que o fato gerador 

do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é “(i) a transmissão 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física; e de direitos reais sobre bens imóveis, exceto 

de garantias e servidões; e (ii) a cessão, por ato oneroso, de direitos 

relativos à aquisição de bens imóveis” [STJ, REsp n.º 1.446.249/SP, 2.ª 

Turma, Rel.: Ministro Og Fernandes, julgado em 21/09/2017].

Na hipótese concreta, o ato de disposição do bem imóvel, se realizou 

através de instrumento particular, meio inidôneo para efeito de realizar a 

transferência da propriedade imobiliária [art. 108 do Código Civil], conforme 

se evola do conteúdo do documento juntado na fl. 17 dos autos. Portanto, 

diante desta perspectiva, não subsistiu a efetiva transmissão, por ato 

‘inter vivos’, da propriedade do bem imóvel — fato gerador do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie o comprovação do pagamento da guia GIA-ITCD Eletrônica.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 2736-19.2013.811.0045

 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: ONILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Cumpra-se integralmente a 

decisão judicial juntada na fl. 590/591 dos autos.Proceda-se à intimação 
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do réu Município de Lucas do Rio Verde/MT sobre o teor da decisão 

juntada nas fls. 590/591 dos autos. Após, venham conclusos para 

decisão.Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado 

como Meta 2 do CNJ.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90086 Nr: 3969-51.2013.811.0045

 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: CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 3969-51.2013.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, referente ao valor dos honorários, em 

benefício do perito.

HOMOLOGO o laudo pericial arquivado nas fls. 311/354 dos autos, visto 

que formalmente apto. A apreciação da prova pericial, todavia, será 

realizada quando da prolação da sentença [artigo 479 do Código de 

Processo Civil].

Designo o dia 8 de agosto de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intime-se o representante legal da empresa requerente, mediante a 

expedição de mandado judicial, registrando-se que o não-comparecimento 

à audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito 

da confissão [art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37596 Nr: 2633-17.2010.811.0045

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. SUPERMERCADO LTDA 

(SUPERMERCADO RIO VERDE), RUDINEZ BOTEGA, ADRIANA KARINE 

RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2633-17.2010.811.0045.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o conteúdo da contestação.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se os 

réus B. B. Supermercado Ltda. e Rudinez Botega, devidamente citados, 

apresentaram contestação.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2109 Nr: 164-81.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI, KARLA 

GIRONDI LAWISCH, BROMILDO LAWSCHI, CLAUDIO ANTONIO SQUINZANI 

CARGNELUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 172/2005.

Considerando-se a existência de manifesto interesse da União no 

processo, por força da ultimação da securitização da dívida, objeto da 

ação executiva, com fundamento no teor do enunciado da Súmula n.º 150 

do STJ, DETERMINO a remessa do processo à Subseção Judiciária da 

Comarca de Sinop/MT. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28559 Nr: 2536-85.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTESIA, NEUSA 

CARMELITA KORTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.461-A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Proceda-se a alteração 

dos dados e das informações relativas aos cadastros de advogados no 

processo, com o objetivo de atualizar os registros dos advogados que 

patrocinam os interesses do exequente em conformidade com a petição 

arquivada na fl. 103 dos autos.Cumpra-se integralmente a decisão judicial 

juntada na fl. 139/141 dos autos. A escrivania deverá elaborar certidão, 

com o intuito de atestar se o executado Evandro Roberto Cortezia, 

devidamente citado, apresentou embargos à execução. Após, venham 

conclusos para exame da exceção de pré-executividade juntada nas fls. 

147/153 dos autos.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 770-02.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO RODRIGUES FRANCO, ELOI 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 98/2005.

Proceda-se à intimação dos executados, mediante a expedição de carta 

com aviso de recebimento, registrando-se os referenciais de endereço 

indicados na petição juntada nas fls. 145/146 dos autos, acerca do teor da 

penhora parcial realizada.

Levando-se por linha de estima o lapso de tempo transcorrido entre a data 

da avaliação e o presente momento, o quê, certamente, pode comprometer 

a valoração do bem, objeto do ato de penhora, DETERMINO que se 

proceda nova avaliação do bem imóvel. Expeça-se mandado judicial, com 

a finalidade de proceder-se a avaliação do bem e a intimação dos 

executados acerca do ato processual.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda ao registro da penhora do bem imóvel no registro imobiliário e 

apresente a matrícula atualizada do bem [art. 799, inciso IX e art. 844, 

ambos do Código de Processo Civil].

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.
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Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84118 Nr: 3633-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do retorno da carta de citação, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109673 Nr: 3756-74.2015.811.0045

 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: JESSIANE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Processo n.º 3756-74.2015.811.0045.

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 da executada, 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.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37631 Nr: 2668-74.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2668-74.2010.811.0045.

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 90 (noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24116 Nr: 1958-59.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, JOÃO DE DEUS, 

TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 182/2007.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo até o dia 27 de 

dezembro de 2018. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38948 Nr: 3976-48.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LEANDRO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3976-48.2010.811.0045.

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 90 (noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 3391-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PROFETA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:MT/15.315, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Processo n.º 3391-20.2015.811.0045.

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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113106 Nr: 5551-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTORI & RIZZATO LTDA-EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 5551-18.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da petição juntada nas fls. 139/209 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80540 Nr: 4619-69.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID BANCOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4619-69.2011.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo até o dia 27 de 

dezembro de 2018. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136922 Nr: 1651-56.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE ALMEIDA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1651-56.2017.811.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do pedido juntado nas fls. 96/99 dos 

autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136923 Nr: 1652-41.2017.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE ALMEIDA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 1652-41.2017.811.0045.

Arquive-se o processo. Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119966 Nr: 529-42.2016.811.0045

 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: GISLAIDE APARECIDA FERREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/GO 34847-A

 Intimação das partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários apresentada pelo perito, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118068 Nr: 8462-03.2015.811.0045

 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: RILSTON SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Processo n.º 8462-03.2015.811.0045.

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13396 Nr: 2292-98.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 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.: 36524 Nr: 1557-55.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MELLO MARTINS, PAULO 

CESAR MELLO MARTINS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, caso queira, se manifeste acerca da 

exceção de Pré-Executividade, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134853 Nr: 478-94.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GIARETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 Processo n.º 478-94.2017.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

sentença proferida transitou em julgado. Com a preclusão, traslade-se 

cópia da sentença de mérito e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as aos autos da ação principal e logo após venham os autos 

conclusos para exame do pedido juntado nas fls. 58/60 dos autos.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 52 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21400 Nr: 2660-39.2006.811.0045

 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): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB: 29.929/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO 

- OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 Processo n.º 2660-39.2006.811.0045.

Cumpra-se integralmente as decisões judiciais juntadas nas fls. 263 e 272 

dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32204 Nr: 1939-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 258/2009.

Concedo a exequente o prazo adicional de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento da decisão judicial. Intime-se a exequente para que 

apresente planilha de calculo atualizada da divida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1820 Nr: 486-38.1998.811.0045

 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): JOSÉ ALVES DA SILVA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5.123-A

 Processo n.º 381/2004.

Trata-se de ação de execução par entrega de coisa, posteriormente 

convertida em execução por quantia certa, promovida por Cooperativa 

Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS contra José 

Alves da Silva, em que objetiva compelir o executado a realizar o 

cumprimento da obrigação, consubstanciada em contrato de confissão de 

dívida.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido (fls. 251/252). Portanto, reputo 

válida e aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no 

endereço noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99589 Nr: 5631-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CARAN CRUZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5631-16.2014.811.0045.

Corrija-se a indicação do devedor na ordem de requisição de pequeno 

valor, para a finalidade de constar a União. Após, encaminhe-se o ofício 

para o E. TRF da Primeira Região. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108232 Nr: 2955-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Processo n.º 2955-61.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Thiago Oliveira dos 

Santos contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado 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 
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Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93470 Nr: 611-44.2014.811.0045

 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: CLAUDIO MATAGAM GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES), CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6.713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO 

DANIEL - OAB:9173-B/MT, PEDRO MARCELO SIMONE - OAB:3.937/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Item I – INDEFIRO o pedido que visa à imposição da suspensão do 

processo, visto que a decretação da liquidação extrajudicial de instituição 

financeira somente produz o efeito de promover o sobrestamento de 

ações executivas ou de demandas que se encontrem na etapa de 

cumprimento de sentença.Item II – INDEFIRO o pedido de concessão do 

beneplácito da assistência judiciária gratuita, formulado pela empresa 

requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A.Item III – A escrivania deverá 

elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a empresa requerida Calça 

Larga Transportes Ltda., devidamente intimada acerca do conteúdo da 

decisão judicial juntada na fl. 542 dos autos, apresentou manifestação.Item 

IV – Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intimem-se o requerente e as empresas requeridas Calça Larga 

Transportes Ltda., Nobre Seguradora do Brasil S/A e Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca da petição juntada na fl. 545 dos autos.Item V – 

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da empresa 

requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A em conformidade com a petição 

arquivada nas fls. 561/562 dos autos.Item VI – Desentranhe-se o 

documento arquivado nas fls. 548/560 dos autos, anexando-se aos autos 

do processo respectivo.Item VII – Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 

de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 6338-81.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637/MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609, 

GUILHERME FREDERICO FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSÉ 

HENRIQUE S. VIGO - OAB:MS/11.751, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B

 Processo n.º 6338-81.2014.811.0045.

Intime-se o autor/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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101700 Nr: 22335-07.2014.811.0045

 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: LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 Processo n.º 22335-07.2014.811.0045.

Intime-se o autor/apelado e a requerida/apelada 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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120179 Nr: 622-05.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DETERMINO a exclusão do registro do nome da 

embargante/executada do cadastro informativo de créditos não-liquidados 

do setor público federal (CADIN), no prazo de 05 (cinco) dias;b) com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 874, inciso I do Código de 

Processo Civil, DETERMINO o levantamento da ordem de indisponibilidade e 

penhora de bens.Com o trânsito em julgado desta decisão judicial, 

DETERMINO a realização da exclusão da restrição judicial, existente na 

margem do prontuário administrativo dos veículos, através do sistema 

RenaJud.Concedo à exequente/embargada prazo adicional para 

manifestação. Intime-se a embargada, mediante a estrita observância da 

regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, apresente o contrato 

relacionado no teor do relatório de fiscalização juntado na fl. 88 dos 

autos.Solicite-se informações sobre o cumprimento das cartas precatórias 

expedidas.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80097 Nr: 4153-75.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR NODARI, SERGIO NODARI, MARLENE 

SEIDEL NODARI, JULIANA MAZETTO ANTONELLO NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 Processo n.º 4153-75.2011.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa formulada por Banco do 

Brasil S/A contra Giomar Nodari, em que visa a compelir o executado a 

efetivar o pagamento da quantia em dinheiro materializada no título de 

crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil, com a finalidade de 

efetivar a liquidação integral da dívida (fls. 74/79) e que a companhia 

exequente, logo em seguida, manifestou, de forma expressa, que o 
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executado realizou a liquidação integral da dívida (fls. 153/154). 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.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36208 Nr: 1236-20.2010.811.0045

 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: GIOMAR NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 1236-20.2010.811.0045.

Cuida-se de Ação Revisional de Contrato formulada por Giomar Nodari 

contra Banco do Brasil S/A, em que visa a modificação de determinadas 

cláusulas contratuais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil, com a finalidade de 

efetivar a liquidação integral da dívida (fls. 308/328) e que a companhia 

exequente, logo em seguida, manifestou, de forma expressa, que o 

requerente realizou a liquidação integral da dívida (fl. 527). 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.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88270 Nr: 2133-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DILCEZARO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RICARDO BATISTA MORAES-MENOR, 

LUCIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo n.º 2133-43.2013.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da impugnação ao cumprimento de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38360 Nr: 3397-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3397-03.2010.811.0045.

Considerando-se que a sentença de mérito, proferida no âmbito dos 

embargos à execução, transitou em julgado, com fundamento no conteúdo 

do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

providencie o pagamento da quantia em dinheiro devida, mediante 

Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 2053-21.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO F.T.BAGINI, JULIANO FABRICIO TREZ 

BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 65/2009.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud e Renajud, visando obter informações a respeito do atual 

endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, e evidenciam que o 

executado se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor 

do art. 8.º, inciso III da Lei n.º 6.830/1980, DETERMINO que se proceda à 

citação do executado, mediante a expedição de edital. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121627 Nr: 1422-33.2016.811.0045

 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: MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS, PEDRO FERREIRA DA 

ROCHA, JOSÉ FERREIRA SAMPAIO, JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA, 

ESTEVAO DOMINGOS DOS SANTOS, JOSÉ CORREIA DOS SANTOS, 

MARCELO VIEIRA, GIOVANI, Daiane Bernardo, Izael Barbosa, JORGE 

DOMINGOS DE OLIVEIRA, LINDOMAR PLÁCIDO, REGINALDO CAROLO, 

FRANCISCO VALDIVINO NETO, JOÃO FRANCISCO GOMES, JUNIOR 

PEREIRA DE SOUZA, CLAUDIONOR VALDIVINO, PAULO, ANTONIO 

AZEVEDO SOUZA, WESLEY GONÇALVES SILVA, JOSÉ RICARDO 

FERREIRA DA SILVA, PAULO SOARES DA SILVA, GERSON SOUZA LUIZ, 

JACKSON PIRES DA SILVA, JANAINA, SAMUEL SALES, PAULO ANTONIO 

HEGLER, MACIEL DA SILVA, LEANDRO CORDEIRO MONTES, JUCINEI 

ANTONIO, LUIZ, MURILO RODRIGUES DA SILVA, JOSIVALDO JOSÉ DA 

SILVA, LUCIVALDO JOSÉ FILHO DA SILVA, ROSANA RODRIGUES DA 

COSTA, JACKCIANE SILVA PEREIRA, CRISTINE DA SILVA, JOÃO PAULO 

OLIVEIRA DE SOUZA, WILMAR SOARES, PAULO SANTANA DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:MT/13.462, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB-MT 

9.845
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEZUINO CATARINO DA CRUZ 

- OAB:OAB/MT 10.620-E, NELIO KNIHS - OAB:OAB/MT 15.242

 Processo n.º 1422-33.2016.811.0045.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da autora em 

conformidade com a petição arquivada nas fls. 289/293 dos autos.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se os 

réus, devidamente intimados acerca do teor da decisão juntada na fl. 297 

dos autos, apresentaram manifestação.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 297 dos autos. 

Após, venham os autos conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36687 Nr: 1723-87.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O

 Processo n.º 1723-87.2016.811.0045.

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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86633 Nr: 427-25.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA AGROCAMPO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT0018197, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 Processo n.º 427-25.2013.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que o 

executado, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5241 Nr: 1365-74.2000.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, DANIEL MARZARI - OAB:15507/MT, DANUSA SERENA 

ONEDA - OAB:13.124-B/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Processo n.º 124/2004.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que o 

executado, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 4092-20.2011.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMARA MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da certidao negativa de fls. 152 - verso, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinçao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 920-02.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo procuradores do autor acerca da certidão de fl. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155837 Nr: 3400-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO CIDADÃO DE RONDÔNIA - 

ACRECID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA SANDRES - 

OAB:RO/4594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93437 Nr: 587-16.2014.811.0045

 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: J S DIESEL MECANICA E AUTO PEÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE HUBNER DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta à precatória informada à fl. 68, o último 

andamento foi em 21/04/2018, com a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 74. Assim, INTIMO o autor a promover a citação do requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29564 Nr: 3641-97.2008.811.0045

 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: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEO OKA, YOSHIKASU OKA, MITSUYO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3641-97.2008.811.0045.

Subsistindo informações que demonstram o falecimento do embargante 

Mitsuyo Oka, com lastro no teor do art. 313, inciso I do Código de Processo 

Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de especificar se foi 

ajuizada ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento do ‘de cujus’ Mitsuyo Oka. Após, venham 

conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42205 Nr: 2513-37.2011.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 389 da CNGC do Estado do Mato Grosso, INTIMO a 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o 

pagamento da guia de recolhimento padrão disponível do sítio 

www.tjmt.jus.br>Emissão de Guias Online>primeira Instância – 

Fórum/Comarcas>Carta Precatória (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), 

e comprove o pagamento nestes autos, para posterior distribuição da 

mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 4580-72.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTÔNIO CHIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA - 

OAB:16072-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:

 intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. 

Depois, venham conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 2744-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALYDE JOSÉ RODRIGUES, MARIA HELENA 

EVEGARTH RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2744-64.2011.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de especificar se 

houve manifestação do executado e/ou informação acerca do efetivo 

pagamento da ordem judicial de requisição de pequeno valor, mediante 

depósito em conta judicial. Após, venham conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98816 Nr: 5036-17.2014.811.0045

 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: MAURICIO CAVERZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CATTANI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

do advogado da parte REQUERIDA para que apresente, no prazo de 15 

(quinze)dias, alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145943 Nr: 6836-75.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como ultrassado o prazo para pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, tentado contato telefônico com a Comarca em 08/06/2018, por 

duas vezes, as ligações caíram durante a chamada, impulsiono os autos 

com a finalidade de encaminhá-lo ao setor competente para proceder à 

devolução da presente missiva à comarca de origem, com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155949 Nr: 3471-76.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. 

SORRISO-SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR CANDIDO DE SOUZA, ANTONIA DIVINA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LEMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002851-81.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurado do autor e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 9271653, pág. 1, bem como 

a comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

9271619, pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor, em 20/09/2017, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave, e que impõe limites materiais ao exercício de atividade 

laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado ao ID n.º 

10147756. Logo, a princípio, está demonstrada, nesta fase processual, a 

existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais, circunstância essa que dá 

vigor a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, 

em um segundo prisma de enfoque, considero que a parte requerente 

logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar 

que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o 

direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É 

que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente 

alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade familiar que constituiu, 

dele dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas 

de alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a 

plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que o 

requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea 

para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo 

na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que o não 

pagamento do referido benefício ao requerente pode catalisar — 

(‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses 

que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de molde que a 

prestação provisória, a ser realizada pela autarquia requerida, do 

beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao autor Milton 

Lemes de Lima, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias. Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se que as partes não 

apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 11115145 e ID n.º 

13114192), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de junho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002109-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE PAULETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002109-22.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’), e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 3777-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, MFDS, EBA, JHDS, FTDS, IDST, SAR, 

ADSB, AJTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que a carta precatória de fls 740 foi reenviada por 

malote digital, eis que a mesma retornou sem atingir a finalidade por falta 

de documentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125151 Nr: 3069-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia, para 

PRONUNCIAR o acusado THIAGO BERNINI, qualificado nos autos, como 

incurso no delito descrito no artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 61, alínea 

“h”, ambos do Código Penal, e de consequência, determino que os autos 

sejam submetidos a apreciação e julgamento pelo Soberano Conselho de 

Sentença, por força do preconizado no artigo 413, do Código de Processo 

Penal Brasileiro.Tendo em vista que o acusado encontra-se solto, 

mantenho-o em liberdade no caso de eventual recurso.P.R.I.Transitada em 

Julgado, certifique-se, e após, intimem-se as partes para os fins do artigo 

422 do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155340 Nr: 3065-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Soledade/RS 

para continuidade da fiscalização da suspensão condicional da pena 

imposta ao recuperando e demais providências, em virtude do mesmo ter 

declinado endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando a necessidade de admoestação das 

condições para o cumprimento da suspensão condicional da pena, 

designo para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h30min, a realização de 

audiência admonitória.

3. Intime-se o recuperando (fl. 130).

4. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Findo, requisitem-se as competentes guias de execução penal 

referentes às sentenças de fls. 73/85 e 115/119.

6. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYANNE BORTOLI OAB - SC27056 (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002565-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEONARDO LUIS 

FRANCIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A 

reclamante alega, em síntese, que possuía plano de telefonia fixa com a 

requerida, e sofreu cobranças por serviços não contratados, quais sejam 

Pacote DDD Livre 100 e Pacote DDD Livre 200, conforme faturas juntadas 

na inicial. Afirma que tentou, por diversas vezes resolver o impasse 

administrativamente, sem sucesso, razão pela qual cancelou o serviço de 

telefonia com a mesma. Pleiteia indenização por dano moral e restituição 

em dobro dos valores cobrados, no importe de R$ 539,88. Por outro lado, 

a contestação apresenta apenas meras alegações, carecendo de 

documentos que contrariem as alegações da parte autora. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança em 

duplicidade da fatura, e a parte requerida não logrou êxito em fazer prova 

do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia requerida 

não comprovou, de maneira categórica, a regularidade/legitimidade da 

cobrança — ponto crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para 

efeito de excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, 

portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

falha na prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. De outro vértice, 

com referência ao pedido de repetição de indébito dos valores pagos 

indevidamente, penso que deva merecer guarida, conforme se extrai dos 

documentos juntados em IDs 8854010, 8854014, 8854017, 8854023, 

8854030, 8854042, 8854051, 8854062 e 8854073). É que, de acordo com 

a norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, 

que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de 

engano justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor 

correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira 

indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, 

parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 2002]. 

Portanto, exatamente nesse influxo de idéias, levando-se por linha de 

estima que a instituição requerida, de maneira abusiva e unilateral, realizou 

cobranças indevidas nas faturas telefônicas da autora, caracterizada a 

má-fé da companhia reclamada, considero que a repetição do indébito em 

dobro em prol do consumidor/reclamante, é medida que se impõe. Ante o 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, 

corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que 

foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Condenar a reclamada, a título de repetição de indébito, ao pagamento da 

quantia de R$ 1.079,76, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOX DA COSTA FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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 das partes da audiência designada para o dia 

24/07/2018 as 14:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 das partes da audiência designada para o dia 

27/07/2018 as 14:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 das partes da audiência designada para o dia 

2407/2018 as 14:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

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 das partes da audiência designada para o dia 

27/07/2018 as 15:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA FICANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 11 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK (REQUERENTE)

LEONARDO SOARES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000908-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO SOARES DE 

QUEIROZ, DAIANY FRANK REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, 

proposta por DAIANY FRANK e LEONARDO SOARES QUEIROZ, 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada no pagamento de 

danos morais. Afirma que adquiriram uma passagem ida/volta para o 

trecho CUIABÁ – SÃO PAULO – MARINGÁ, com retorno para o dia 

05/06/16, partida às 13:00h e que após terem feito o check-in, foi 

anunciado o cancelamento do vôo, sem maiores explicações. Afirmam, 

que foram conduzidos de ônibus de Maringá até o aeroporto de 

Guarulhos/SP, onde embarcaram em outro vôo com mais de 24 horas de 

atraso. Por esses motivos, requerem a condenação da empresa Ré por 

danos morais. Em contestação, a parte Reclamada alega que o vôo foi 

cancelado em razão do mau tempo na cidade de Maringá, sendo os 

problemas inesperados e inevitável seu cancelamento. Afirma que o fato 

ocorreu por motivos de força maior, alheios à sua vontade. Assim, verifico 
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que razão parcial assiste à parte Autora. Resta evidente a falha na 

prestação de serviço, e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. 

Destaco inicialmente que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e o reclamante está evidentemente, em 

posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que 

faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Sobre a inversão do 

ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. Assim Nelson Nery 

Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. CPC 

comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a parte que teve 

contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar cerceamento de 

defesa porque, desde o início da demanda de consumo, já sabia quais 

eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à prova, poderia 

ter contra ela invertido o ônus da prova." No mesmo sentido, leciona 

Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito Processual Civil, 2ª 

ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é orientação assente na doutrina 

que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, como tal, se reveste 

de relevância apenas no momento da sentença, quando não houver prova 

do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, que "... somente após o 

encerramento da instrução é que se deverá cogitar da aplicação da regra 

da inversão do ônus da prova. Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, 

já que o benefício da inversão está previsto expressamente no texto 

legal". No caso vertente a reclamada, companhia aérea é que possui todos 

os dados técnicos e logísticos referente ao cancelamento do vôo 

mencionado, alegado pela reclamante, não sendo exigível desta fazer tal 

prova diante da sua hipossuficiência técnica, motivo pelo qual procedo a 

inversão daquele ônus. Feita a inversão do ônus da prova, tenho que a 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir o fato 

constitutivo do direito da reclamante trazido com a exordial, e nem provar 

totalmente o que afirmou com a defesa. Houve realmente o cancelamento 

do vôo alegado, e por isso o dano é in re ipsa. Com efeito, o dano moral 

decorrente do cancelamento de voo é presumido, inclusive nos casos em 

que o passageiro não pode viajar no horário programado. A 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015). 

Ademais, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

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

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

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

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

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Ademais, considerando os transtornos sofridos pelos 

Reclamantes e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderiam ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: A) 

CONDENAR a parte reclamada, a pagar aos Reclamantes o valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais) para cada um a título de danos morais, a ser 

corrigido pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

sentença; B) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de 

maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001264-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da devedora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17465 Nr: 2956-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ISIDORO HEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão, considerando que no âmbito do Juizado 

Especial não é permitido à suspensão do feito, devido aos princípios 

normativos tais como a celeridade, simplicidade e economia processual 

conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.
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As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17462 Nr: 29-40.1997.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ISIDORO HEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se o Exequente ciente da determinação 

para dar prosseguimento no feito, permaneceu inerte conforme a certidão 

de fls. 191.

Dessa forma, caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, 

III, do CPC/2015:

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;

(...)

Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.

Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE BAMPI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000302-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIO JOSE BAMPI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita pleiteado pelo reclamante nos termos do art. 4 da Lei 1.060/50 e 

artigos 98 e 99 do NCPC, tendo em vista que o reclamante está sendo 

patrocinado pela Defensoria Pública do Estado. Trata-se de ação de 

imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada para 

que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, forneçam medicamentos pós cirurgicos para tratamento de 

OBESIDADE MÓRBIDA não constante na lista do SUS, necessários a 

preservação da saúde da parte requerente, conforme documentos 

constantes nos autos. Assim, para evitar complicações no pós cirúrgico, o 

Requerente deverá fazer uso dos medicamentos VERSA AMP 40MG (por 

07 dias) e TECTA 40MG ou DEXILANT 60MG (por 06 meses), para o 

devido tratamento. A liminar almejada para o fornecimento da medicação 

foi deferida conforme ID Nº 12315221. Antes de adentrar-se no mérito da 

demanda, necessário decidir sobre as preliminares aventadas pelo Estado 

e pelo Município. De início, não acolho o pedido de extinção do processo 

por ilegitimidade passiva, suscitada pelo reclamado ente municipal, que 

atribuem a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos 

pleiteados a União e ao Estado de Mato Grosso respectivamente. Nesse 

contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos Estados e dos 

Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das 

suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz 

na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na 

legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 196 

e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jur isprudência dominante:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE 

ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As 

matérias reputadas omissas pelo recorrente - necessidade da medicação 

e sua inclusão em lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de 

origem. Pelos mesmos motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 

165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto aludidas questões foram 

decididas com fundamentos claros, nos limites da lide.2. De outra parte, 

rever as conclusões tiradas dos elementos fático-probatórios dos autos, a 

respeito da eficácia da medicação que se pretende obter para o 

tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7/STJ.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade solidária e da 

competência comum dos entes federados, de forma que qualquer um 

deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à saúde. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Os 

reclamados, foram devidamente citados, sendo que o Estado de Mato 

Grosso não apresentou contestação nos portanto decreto sua REVELIA , 

já o Município apresentou contestação no prazo legal, contestando 

genericamente o pedido, alegando que a interferência do Judiciário 

compromete o principio da universalidade do acesso a saúde, suscitando 

o princípio da separação dos poderes da reserva do possível e do direito 

a saúde, sendo necessária a prudência de reservar questões 

relacionadas a Saúde a Administração Pública, impugnando a aplicação de 

multa diária e os valores cobrados pelas entidades de saúde particular 

que não utilizam da tabela do SUS como parâmetro. Não obstante as teses 

defensórias rebatidas pelos órgãos réus, vislumbro que a ação merece 

procedência, isto porque o direito encontra guarida nos artigos 6º e 196 
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da Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a 

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

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

forma desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação." A Constituição brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Instado a se manifestar nos 

autos o NAT informou que embora os medicamentos pleiteados pela parte 

autora não constem na lista do SUS, existem medicamentos similares 

disponíveis que na rede pública de saúde que possuem a mesma eficácia 

da referida medicação pleiteada. Analisando o caso concreto, bem como 

as provas acostadas a peça exordial, especificamente com espeque no 

laudo médico, verifica-se a necessidade da parte autora utilizar os 

medicamentos pleiteados na inicial após a cirurgia, de forma PREMENTE, 

considerando o seu estado de saúde, a gravidade da doença, sua renda 

familiar relativamente baixa, mormente porque se trata de providência 

médica de médio custo, conforme se denota acostado aos autos. Assim, 

diante de quadro fático no qual a recalcitrância dos devedores, em 

evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, quais põem em risco 

os direitos fundamentais à saúde ou à vida do cidadão, deve ser 

determinado a medida de obrigação de fazer contra os mesmos. É 

irrelevante, neste aspecto, sejam os devedores reclamados pessoa física, 

jurídica, ou ente estatal, vez que a ninguém é dado afrontar princípios 

constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao argumento de se 

estar optando pela primazia de princípios de Direito Financeiro ou 

Administrativo. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder 

do Estado e Município, ora réus, frente ao entendimento jurisprudencial 

pacificado. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. 

APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES ESTATAIS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO 

ESTADO DE DISPENSAR O TRATAMENTO ADEQUADO À SAÚDE DE 

PESSOA CARENTE, IDOSA E DOENTE. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

SAÚDE. APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. 

GARANTIA DE RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

DIGNIDADE HUMANA. 1. O art. 196 da Constituição Federal é norma de 

eficácia imediata, independendo de qualquer normatização 

infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à 

saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou insumos. 

2. A pretensão ao fornecimento de remédio ou de insumos, bem como à 

realização de determinado exame necessários ao tratamento da saúde 

pode ser dirigida à União, ao Estado ou Município, porque a 

indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS). 3. Prevalece nesta 

Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de 

medicamentos fere o direito subjetivo material à saúde, direito individual do 

direito fundamental à vida. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Processo APL 

00078927420128260604 - Orgão Julgador 3ª Câmara de Direito Público - 

Publicação 21/06/2013) Ressalta-se que a recente Decisão do Recurso 

Repetitivo Nº 1.657.156 decidiu da necessidade de preenchimentos de 

requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS quais sejam: 1) comprovação 

por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 

médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar 

com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na 

Anvisa do medicamento. Frisa-se que a seção modulou os efeitos da 

decisão para considerar que “os critérios e requisitos estipulados somente 

serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da 

conclusão do presente julgamento”. Dessa forma, a tese fixada no 

julgamento não vai afetar os processos que ficaram sobrestados desde a 

afetação do tema, que foi cadastrado no sistema dos repetitivos sob o 

número 106, não estando o requerente enquadrado na recente Decisão, 

portando não devendo ser prejudicado na concessão dos medicamentos 

para seu tratamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial e, por conseqüência, CONDENO órgãos 

réus, solidariamente, PARA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO 

HORAS), a partir da intimação, adote as providências necessárias visando 

o fornecimentos dos medicamentos não constante na lista do SUS para o 

tratamento de OBESIDADE MÓRBIDA, necessários a preservação da 

saúde da parte requerente, sito, VERSA AMP 40MG (por 07 dias) e TECTA 

40MG ou DEXILANT 60MG (por 06 meses), bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, sob pena de 

bloqueio nas verbas públicas dos órgãos requeridos (artigo 497 e 

seguintes do CPC), além de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por dia de descumprimento a ser destinada a parte reclamante, 

limitado ao teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. CONFIRMO a Liminar de Antecipação de Tutela deferida 

nos autos conforme ID Nº 12315221. Defiro a gratuidade da justiça em 

favor da parte reclamante, a teor do artigo 98 do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Braz Paulo Pagotto 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 11 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA IGLESIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPOM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001089-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ROSA IGLESIAS 

RODRIGUES REQUERIDO: REPOM S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 11 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001182-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ (EXECUTADO)

VALESCA CELITA FORNECK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001182-56.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 31.583,16; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VALESCA 

CELITA FORNECK, ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

acerca da juntada da petição ao ID 13522447, no prazo legal. LUCAS DO 

RIO VERDE, 11 de junho de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95457 Nr: 2267-36.2014.811.0045

 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: ANTONIO DE CARVALHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 A preliminar alegada pela requerida, de ausência de interesse processual 

se confunde com o mérito da ação e como tal será analisada.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, ou completá-las, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se 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 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pùblica as pp. 12 e p. 47, bem como da parte autora no 

endereço informado a p. 47, cujo logradouro deverá ser atualizado nos 

autos.

Intime-se ainda a parte requerida pessoalmente e seu procurador pelo 

DJe, dando-se ciência ao Defensor Público.

Consigno que a instrução da ação cautelar em apenso será realizada em 

conjunto com a presente ação principal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 5597-12.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIACO PACHECO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPAHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104769 Nr: 1170-64.2015.811.0045

 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: VALDERI INACIO BIOEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96752 Nr: 3341-28.2014.811.0045

 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: LUIZ CARLOS VIEIRA

 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:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120195 Nr: 625-57.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SOUZA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI 

CAMILO - OAB:MT/20767-O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 21.494-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se da petição de p. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35090 Nr: 290-48.2010.811.0045

 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: BENJAMIM ELSON PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

FABIANA ELIZA MATTOS - OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes do v. Acórdão proferido 
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para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, os autos serão remetidos 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

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos do despacho anterior e consoante aos artigos 9º e 10º do 

CPC, impulsiono os presentes autos para intimação da requerida, para 

manifestar-se da petição de pp.1961/1975, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 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

 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: REVEL - OAB:

 Vistos em correição.

Proceda a escrivania a juntada de petições/documentos pendentes, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

Impulsione os autos para providências, acaso se faça necessário.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39870 Nr: 196-66.2011.811.0045

 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: ADRIANA APARECIDA DISEGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora a fim de 

manifestar-se da informação prestada pelo INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92601 Nr: 6453-39.2013.811.0045

 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: MARCELO AUGUSTO GONÇALVES- MENOR, VERA 

FATIMA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTÔNIO PORTELA, SEGURO 

ITAUCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Certifique-se se a parte requerida foi intimada a apresentar impugnação a 

contestação ofertada pela litisdenunciada de pp. 428/443, caso negativo, 

proceda a sua intimação.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, ou completá-las, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se 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 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes pessoalmente e seus procuradores pelo Dje.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93362 Nr: 540-42.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE CARVALHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 A preliminar alegada pela requerida, de ausência de interesse processual 

se confunde com o mérito da ação e como tal será analisada.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, ou completá-las, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se 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 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pùblica as pp. 19 e p. 59, bem como da parte autora no 

endereço informado a p. 59, cujo logradouro deverá ser atualizado nos 

autos.

Intime-se ainda a parte requerida pessoalmente e seu procurador pelo 

DJe, dando-se ciência ao Defensor Público.

Consigno que a instrução desta ação cautelar será realizada em conjunto 

com a ação principal em apenso.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88005 Nr: 1859-79.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B, VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249, VALDIR 

MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 As partes nomearam assistentes técnicos e apresentaram quesitos, 

petições de pp. 227/229 e pp. 231/236 e concordaram com os honorários 

do perito (pp. 280 e 289/290), tendo o embargante efetuado o pagamento 

integral do valor, mediante depósito na conta do perito, comprovante na 
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quantia de R$ 6.600,00 (p. 288) e, a embargada providenciou o depósito 

judicial da metade do valor dos honorários, ou seja, de R$ 3.300,00 (p. 

291).

Foram expedidos oficios aos Cartórios de Lucas e Sorriso (pp. 297 e 302), 

bem como expedida carta de intimação do perito a p. 299.

Posto isto, ordeno:

Solicite informação dos oficios expedidos aos Cartórios, consignando 

prazo de 10(dez) dias, para resposta.

Após a juntada dos documentos enviados pelos respectivos Tabelionatos, 

intime-se novamente o perito, para que agende data para realização da 

pericia, eis que o valor dos honorários já foram depositados, na conta do 

expert.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93872 Nr: 915-43.2014.811.0045

 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: CATIANE RODRIGUES SETINBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:18026-A

 Junte-se aos autos certidão do oficial de justiça, conforme sinalizado pelo 

Sistema Apolo.

Verifica-se que a Farmácia foi intimada, mas até a presente data não 

apresentou nota fiscal nem comprovante de entrega do farmaco.

Intime-se a autora, para que nos informe se recebeu o fármaco, juntando 

aos autos a respectiva nota fiscal.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença e liberação do valor.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 56-95.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MORELHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT, MARCOS DOUGLAS W. TAQUES DA SILVA - 

OAB:9895-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY DUTRA 

ESPINDOLA, para devolução dos autos nº 56-95.2012.811.0045, Protocolo 

80886, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 262-02.2003.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tratorfértil Máquinas Agrícolas Ltda, LUIZ 

REBELATTO

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

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 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, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82692 Nr: 1535-98.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS - ECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Al Ney de Jesus Cardoso - 

OAB:OAB/MT 12114b, Ana Paula Ortelhado Mendes Barão - 

OAB:9690/MT

 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, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16921 Nr: 64-23.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, Evaristo Aragão Ferreira dos Santos - OAB:15.686-A, 

Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/PR, Maria Lúcia Lins 

Conceição - OAB:15.685-A, Priscila Kei Sato - OAB:42074/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Ivan Moreira - OAB:81931/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para proceder o preparo da Carta Precatória de alienação de 

bens a ser expedida à Comarca Nova Xavantina/MT, no prazo de 05 

(cinco) dias, encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para 

posterior encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032036 Nr: 3066-15.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altevir Pierozan Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorato do Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Fabrinny Medeiros - 

OAB:5940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.
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3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1368-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Faeda, Jair Carlos Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Henrique de Freitas Carvalho, Otávio 

Henrique Mendes de Carvalho, Luis Fernando Mendes de Carvalho, Karina 

Helga Turcio de Carvalho, Sueli Mendes de Carvalho, Silvia Lucia Arantes 

de Carvalho, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Souza Stefanone 

- OAB:OAB/SP 127.390, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B, Patricia Aline Ramos - OAB:7.203/MT

 Proceda-se à vinculação dos valores penhorados às fls. 232/233 e 

respectivos rendimentos ao presente feito e, após retornem-me conclusos 

para expedição de alvará nos termos requeridos às fls. 235.

 Assim, postergo a análise do pedido de fls. 236.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032093 Nr: 3098-20.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IL, NFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL, TFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Norvinda Braga - 

OAB:OAB/MG 41.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87523 Nr: 1979-97.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Spada

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane do Couto Spada - 

OAB:OAB/AC 3805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“a”, do Código de Processo Civil.Condeno o Impugnado/Exequente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

impugnação. Saliento que deixo de determinar o recolhimento das custas, 

ante a gratuidade da justiça deferida nos autos.HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo Impugnante/Requerido às fls. 491/verso, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Transitada em julgado a presente 

decisão, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno 

Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032092 Nr: 3097-35.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO BENES, Rita de Cassia Ferrarezi 

Frazilli Benes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Vale da Serra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Alécio Dejavite - 

OAB:OAB/SP 144.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116568 Nr: 6552-76.2016.811.0021

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enelio Goeller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para, querendo, 

nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2.015, salientando que na execução não impugnada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031718 Nr: 2855-76.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON ALCENO GROHS, ELIANE SOLIMAN 

GROHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17578 Nr: 741-53.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erino Costella, José Eugênio Rosa, Solange 

Costella Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Guilherme Rafael Canôa de Oliveira - 

OAB:322164 - OAB/SP, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elesandra Maria da Rosa - 

OAB:95371-OAB/RS, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A, Leonardo Oliveira Borges - OAB:11606-A

 Inicialmente, certifique-se se houve ou não o decurso de prazo para os 

executados manifestarem-se acerca de decisão de fls. 346/347 e 348.

 No mais, defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo requerido 

pelo autor às fls. 351.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se o exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031993 Nr: 3038-47.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Alceno Gröhs, ELIANE SOLIMAN 

GROHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 3555-62.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini, Waldir Pessini, Ana Lucia 

Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos, devendo ser colacionado ao feito, 

comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado 

que o pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente 

através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site 

do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Obs.: no caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo 

referido Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de 

cumprimento no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento 

do mesmo à Central de Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.
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Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89141 Nr: 5708-95.2017.811.0020

 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): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA, DELVA 

RODRIGUES OLIVEIRA DUTRA, DOMINGOS MENDES DE MATOS FILHO, 

ADEMILSO ALVES DE OLIVEIRA, ISOLINA CARRIJO BATISTA, EDUARDO 

DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 89141

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, e ainda, considerando a manifestação prévia do Requerido, postergo 

a análise do pleito liminar e designo audiência de conciliação para o dia 23 

de agosto de 2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado), DEVENDO a 

Senhora Gestora proceder as intimações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 5540-93.2017.811.0020

 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: PEDRO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 88785

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido e o contido na referência 20, dê-se 

vistas a Defensoria Pública para manifestação, e ainda, para que informe 

a atual situação do Requerente, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95226 Nr: 2059-88.2018.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos estes registros, acreditando trata-se de uma situação peculiar que 

envolve menor em situação de risco e/ou vulnerável, corroborado pela 

natureza do feito que envolvem direitos e deveres do mesmo, DEFIRO o 

requerido na inicial, para aplicação das medidas de proteção, nos 

seguintes termos:

 I – Ao Conselho Tutelar, em conjunto com a Secretaria de Ação Social do 

Município de Alto Araguaia – MT, procedam ao acompanhamento do menor 

e de seus Genitores, com a finalidade de orientação, apoio e 

acompanhamento temporário (inciso I do artigo 101 do ECA), bem como a 

colocação do mesmo em programas sociais e em unidade escolar (caso 

não esteja matriculado/frequentando), DEVENDO ser apresentado relatório 

neste Juízo a cada 15 (quinze) dias, até determinação em contrário; e 

ainda, havendo concordância da Genitora, que procedam ao 

encaminhamento do mesmo ao sistema público de saúde para verificação, 

registrando que, caso não haja a concordância, deverá ser relatado no 

relatório a ser encaminhado a este Juízo;

II – Citem-se e Intimem-se os Genitores do Menor, para que, se manifestem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias; e,

III – Requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca que 

realizasse estudo psicossocial na residência do menor, devendo ser 

apresentado relatório circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpridas as determinações, certifique e dê-se vistas ao Ministério 

Público para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2264 Nr: 64-41.1998.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Fica Vossa Senhoria intimada como procuradora do requrente, a 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça sob pena de devolução da carta precatória encaminhada 

para a comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25768 Nr: 270-69.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidomar Furtado de Lima - 

OAB:8219-B, EDILSON MAGRO - OAB:7316-B/MS

 Código n.° 25768

Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requer diligências, nos 

termos do artigo 422, do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia - MT, 13 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 4004-47.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALMEIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 84731
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Vistos.

Ante o certificado contido na referência 40, dê-se vistas a Defensoria 

Pública para manifestação, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 1211-09.2015.811.0020

 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: ERDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 63492

Vistos.

Ante a interposição de embargos de declaração (ref. 38), dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80826 Nr: 1756-11.2017.811.0020

 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: JARDEL ADONIS NIEDERMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 80826

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise da tutela de evidência para após a juntada das 

contestações, uma vez que os fatos contidos na exordial necessitam de 

melhor análise por este Juízo, diante da natureza e/ou complexidade dos 

fatos contidos nos autos, e ainda, considerando que a audiência prévia 

não se realizou diante da falta de intimação dos Requeridos.

Dessa forma, cite-se a Parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Parte 

Requerente.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, e com o retorno, tornem-me os 

autos conclusos para deliberações.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91184 Nr: 388-30.2018.811.0020

 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: ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, Defensoria Pública do Est. Mato Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Silva Zanotto - 

OAB:23637/O MT

 Código n.º 91184

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão contida na referência 4.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89810 Nr: 6135-92.2017.811.0020

 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: ANTONIO ELIAS PEREIRAereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE GOIÁS, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIAS – DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 89810

Vistos.

Ante o informado na referência 13, cumpra-se integralmente a decisão 

contida na referência 4.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 218-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 Código n.° 78421

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58154 Nr: 989-75.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E MUNIZ TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA, ACHILES AUGUSTO PANIZIO, CLAUDEOMAR 

RAMOS GONÇALVES, JOÃO PAULO DANCINI CORDEIRO, SERGIO 

FOGAÇA, ARISTIDES MARQUES E FILHO LTDA ME, ADRIANO CANDIDO 

DA SILVA, M. A. FELICIANO TRANSPORTES ME, ANTONIO CARLOS 

LANICHE, FABIO ROGERIO BERTUSSI, MARQUES E MARCHIORI 

TRANSPORTES LTDA ME, ANERSON RAIS, SANDRI DELAMOR BRAGA, 
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LEANDRO RODRIGUES ME, FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:OAB/MT 

9478, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 58154

Vistos, em correição.

Haja vista que a Requerente não demonstrou exaurimento na busca pelo 

endereço do Executado, INDEFIRO o pedido de fls. 135/136 ressaltando 

que, neste momento processual, não compete ao Poder Judiciário 

diligenciar e/ou providenciar interesse de uma das partes.

Intime-se a Requerente, para que informe o endereço do Requerido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57462 Nr: 419-89.2014.811.0020

 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): WERMENSON PORFIRIO DE ARAÚJO, 

ALBERDAN OLIVEIRA BERIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Código n.° 57462

Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para se especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73789 Nr: 2627-75.2016.811.0020

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENATA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL AUGUSTO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89419 Nr: 5893-36.2017.811.0020

 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: EURICO BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JÚLIA BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 89419

Vistos.

Nomeio Inventariante Eurico Borges Rodrigues, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes.

Citem-se, após, os herdeiros, bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 634) e digam, 

em 15 (quinze) dias (art. 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638).

Se o Inventariante, no curso do processo, for autorizado a levantar ou 

sacar alguma importância que tiver no nome da Falecida, observar-se-á o 

disposto no artigo 919 do CPC, inclusive às sanções.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedido o necessário.

Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 11 de junho de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89449 Nr: 5912-42.2017.811.0020

 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: MVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 89449

Vistos.

Haja vista que a audiência de conciliação restou infrutífera, bem como, não 

houve a apresentação de contestação, dê-se vistas a Defensoria Pública 

para, se desejando, manifestar e/ou requerer o que entender de direito, 

pelo prazo legal.

 Haja vista as informações peculiares existentes nos autos, faz-se 

necessário a realização de estudo social por parte do Profissional 

cadastrado nesta Comarca para que apresente no prazo de 10 (dias) 

estudo social da Requerente e do Requerente.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer 

o que entender de direito, pelo prazo legal.

 Advindo o feito, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 11 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89419 Nr: 5893-36.2017.811.0020

 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: EURICO BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JÚLIA BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: intimação da nomeação do Inventariante Eurico 

Borges Rodrigues, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes.

Carlos H.F.Foz-analista judiciário

.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93624 Nr: 1599-04.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada (ref. 4) pelos 

seus próprios fundamentos.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86148 Nr: 4525-89.2017.811.0020

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, Zaidonir Rezende Araújo - OAB:38.819/GO

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) DEFIRO o pedido formulado pela Defensora Pública de ref. 62, 

representando nos autos a parte requerente, assim, REDESIGNO a 

presente oralidade para 07/08/2018 às 13h30 (Horário de MT). 

INTIMEM-SE.

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95700 Nr: 2313-61.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para cumprimento do mandado de citação. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93624 Nr: 1599-04.2018.811.0020

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para cumprimento do mandado de citação. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95700 Nr: 2313-61.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.9. CITE-SE a parte requerida 

para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o quanto 

aos efeitos da revelia nos termos dos artigos 307 e 344, ambos do 

NCPC.10. Após, havendo preliminares, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16944 Nr: 561-74.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ISA MORAES ARAÚJO, WILLIAMS MORAIS 

DE ARAUJO, MARIA DEBORA RODOLFO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES MARTINS CARDOSO, DINAIR 

MARTINS CARDOSO, JÚLIO CÉSAR MORAIS, MARIA TEREZINHA MARTINS 

CARDOSO, DIRCE MARTINS CARDOSO, NILCE MARTINS CARDOSO, 

ITAMIR MARTINS CARDOSO (espólio), NAIR MARTINS CARDOSO, ITA 

MENDES DE MORAIS (espólio), NILZA MENDES DE MORAIS, MARIA 

MENDES DE MORAIS, AMAURI MENDES DE MORAIS, JOAQUIM MORAES 

LEÃO, TÂNIA MORAES LEÃO, ALBERTO MENDES DE MORAIS (espólio), 

IVAN MENDES DE MORAIS (espólio), IDÊ MENDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT, REGINA MARA CARVALHO CASTRO SOUZA - 

OAB:19.763/GO

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da certidão de fl. 489, indicando endereço dos 

requeridos não citados e requerendo o que entender de direito.

2. CERTIFIQUE-SE quanto a intimação da Fazenda Pública Municipal. Em 

caso negativo, PROCEDA-SE a sua intimação.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68509 Nr: 51-12.2016.811.0020

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDENIR ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Considerando que o advogado da parte requerida não foi intimado no 

DJE referente a esta audiência, bem como a requerida LEIDENIR ALMEIDA 

GUIMARÃES não foi intimada por falta de endereço atualizado, assim, 

REDESIGNO a presente oralidade para 07/08/2018 às 15h00 (Horário de 

MT). INTIMEM-SE os ausentes, bem como a requerida no endereço 

acostado a ref. 21.

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9644 Nr: 1899-88.2003.811.0020

 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: TRANSPORTADORA TRANSOUZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GARCIA ALONSO, ZENIR 

APARECIDA NESPOLO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

- OAB:, EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB:9234/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MARCOS BOLSONÁRIO - 

OAB:136.576/SP

 Vistos.

1. DETERMINO a citação por edital da parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias, para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

256ss do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 1781-34.2011.811.0020

 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: SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA CARLA LUIZ MENDES - 

OAB:14335-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 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, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 2270-27.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL AGROPULSES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SR. 

WILSON BIERHALS ROLOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à 

impetrante.16. RECEBO a presente ação, eis que presentes os requisitos 

necessários.17. Uma vez analisada a liminar, nos termos da decisão em 

sede de agravo de instrumento, bem como do artigo 314 do CPC, 

considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do 

IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do incidente, 

Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que determinou a 

suspensão da tramitação dos processos pendentes de julgamento no 

território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a legalidade de 

apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma 

obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o 

recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime cautelar 

administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, até o 

deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT.18. 

INTIME-SE.19. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92975 Nr: 1234-47.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR, 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Cumprida a finalidade da missiva, DEVOLVA-A ao juízo deprecante, 

com as nossas homenagens.

3) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1815-62.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, 

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:0015994 /MT, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:344.245/SP, Nancy Gombossy de Melo Franco - 

OAB:185.048/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15.472/MT

 DELIBERAÇÃO
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 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) DEFIRO o pedido formulado pela advogada de ref. 27, representando 

nos autos a parte requerida (Louis Dreyfys Company Brasil S.A.), assim, 

REDESIGNO a presente oralidade para 07/08/2018 às 14h30 (Horário de 

MT). INTIMEM-SE.

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95717 Nr: 2330-97.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO TOZZI DE OLIVEIRA, 

ROGERIO TOZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE ARAÇATUBA/SP, observado na espécie os dizeres do 

artigo 260 e seguintes do NCPC.

2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a).

3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) com a 

correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95719 Nr: 2332-67.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO, TRÍCIA TOZZI DE 

OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE ARAÇATUBA/SP, observado na espécie os dizeres do 

artigo 260 e seguintes do NCPC.

2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a).

3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) com a 

correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33483 Nr: 1020-03.2011.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, MARINA 

MAGALHÃES DE OLIVEIRA, LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 96, e para tanto, DETERMINO a regular citação do 

requerido nos endereços indicados.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 2722-13.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI MARTINS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 165 vez que contra a fazenda pública é 

incabível a penhora em cumprimento de sentença, inclusive com RPV já 

expedido nos autos, conforme fl. 160/161.

2. AGUARDE-SE o pagamento do RPV.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57280 Nr: 274-33.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE RADAELI FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 59/59-V, e para tanto, DETERMINO a regular 

citação do requerido no endereço indicado na inicial por oficial de justiça.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 105-80.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15369 Nr: 1654-09.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, JORGE 

ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 174/175, e para tanto, DETERMINO a regular 

citação do requerido no endereço indicado.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1815-62.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, 

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:0015994 /MT, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:344.245/SP, Nancy Gombossy de Melo Franco - 

OAB:185.048/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15.472/MT

 Intimação dos advogados da parte requerida Louis Dreyfus Commodites 

Brasil S.A para providenciar no prazo de 10 dias, o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três 

reais) o KM rodado, sendo que a parte deverá contatar a central de oficial 

de justiça da comarca, por meio do telefone 66-34811244, a fim de colher 

a informação da quilometragem a ser percorrida. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

n° 6133-66.2014.811.0008-Código 97188.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CRISTIANO PAZ DE LIMA, Cpf: 

02661092170, Rg: 2164731-3, Filiação: Telma Perreira da Paz e Irenildo 

Laurindo de Lima, data de nascimento: 14/10/1989, natural de Olinda-PE, 

solteiro(a), pescador. 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$ 1.450,12 (Um mil e quatrocentos e cinquenta 

reais e doze centavos), no prazo de 05 (cicno) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 11 de junho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Edital Intimação

n° 3830-79.2014.811.0008-Código 94203.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

SAGA S/C LTDA, CNPJ: 00752386000198 e atualmente em local incerto e 

não sabido

 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$ 558,32 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 11 de junho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85734 Nr: 1544-65.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDILINO PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:MT/15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Relatório.

 LAUDILINO PEREIRA RAMOS, qualificado nos autos, propôs Ação 

Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial por Tempo de 

Contribuição com pedido de tutela antecipada em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em síntese, que 

exerceu a profissão de soldador por mais de 26 (vinte e seis) anos em 

condições especiais, preenchendo, dessa forma os requisitos para 

aposentadoria especial. Contudo, requereu administrativamente a 

aposentadoria especial, o que foi negado pelo requerido. Alegou, por outro 

lado, que a atividade exercida está devidamente comprovada tanto na 

Carteira de Trabalho, quanto no relatório Perfil Profissiográfico 

Previdenciário – PPP.

 A inicial foi instruída com os documentos de fls. 14/59.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos.

 A tutela antecipada foi indeferida (fls. 60/61).

 Citado, a parte requerida apresentou contestação (fls. 63/77), arguiu, em 

síntese, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que antecedeu à propositura da ação.

 Defendeu, no mérito, que não se considera como atividade especial a 

atividade exercida anterior ao período 04-09-1960, por ausência de 
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previsão legal até a edição da Lei n. 3.807/60. Por outro lado, no período 

de 1960 a 29-04-1995, a atividade era prevista como atividade especial 

por categoria profissional e, além disso, deveriam estar incluídas nos 

anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, ou haver laudo técnico 

contemporâneo a fim de comprovar a submissão efetiva habitual aos 

agentes agressivos. Já no período entre 29-04-1995 a 05-03-1997 havia a 

necessidade de comprovação da exposição aos agentes nocivos se daria 

por meio dos formulários oficiais SB-40 e DSS-8030. Após esse período, 

há a necessidade de laudo técnico a comprovação da atividade e 

exposição aos agentes nocivos.

 Defendeu ainda que, no caso dos autos, a simples atividade de soldador 

não é motivo para a concessão do pedido e, portanto, deverá haver além 

da comprovação da atividade a comprovação de exposição a agentes 

agressivos à saúde do trabalhador ou à sua integridade física.

 Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

 Realizada audiência duas testemunhas arroladas pelo autor foram 

inquiridas.

 Determinada a realização de perícia, o autor manifestou-se às fls. 

109/107 requerendo o julgamento da causa.

 Os autos vieram conclusos, sendo de tudo quanto deles consta, um 

breve relatório.

 II. Fundamentação.

 Entendo que o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar 

desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já 

colacionados aos autos, passo ao julgamento do mérito (art. 355, inc. I, do 

CPC).

 No mérito, o pedido é procedente.

 Buscando sua inclusão nos quadros de beneficiários da Previdência 

Social, o autor alegou que é trabalhador exercendo atividade capaz de 

enquadrá-la como atividade especial, motivo pelo qual preenche os 

requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

 Para a comprovação de suas alegações, juntou cópias da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, atestando vínculos empregatícios, bem 

como Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

 Importa destacar que a Lei 9.032/95 acabou com a aposentadoria 

especial por categorias, criando novas exigências para esta forma de 

inativação. Assim, a partir de 28/04/1995, necessária a comprovação da 

efetiva exposição a fatores de risco, não bastando a mera alegação de 

exercício de atividade, antes considerada especial.

 A jurisprudência, por sua vez, firmou-se no sentido de que a legislação 

para a caracterização do denominado serviço especial é a vigente no 

período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, 

devendo, assim, ser levada em consideração a disciplina estabelecida 

pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, sendo possível o reconhecimento 

da condição especial com base na categoria profissional do trabalhador.

 Após a edição da Lei n. 9.032/95, passou a ser exigida a comprovação 

da efetiva exposição a agente nocivos em caráter permanente, podendo 

se dar através dos informativos e formulários. Somente a partir de 

05/03/1997, data em que foi editado o Decreto n. 2.172/97, 

regulamentando a Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, 

tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico para a caracterização 

da condição especial da atividade exercida.

 Quanto ao agente nocivo ruído, desde o Decreto n. 83.080/1979, era 

necessária apresentação de laudo técnico, reconhecendo-se a 

insalubridade de acordo com as seguintes intensidades:

O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado 

especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: 

superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6); 

superior a 90 decibéis, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do 

Decreto n. 2.172/97; superior a 85 decibéis, a partir da edição do Decreto 

n. 4.882, de 18 de novembro de 2003 (Enunciado 31, TNU).

 Porém, com a adoção de interpretação mais favorável ao segurado, 

necessário desconsiderar a intensidade de 90 decibéis, conferindo força 

retroativa ao decreto que instituiu nível mais baixo (85 decibéis) para a 

caracterização da especialidade do labor desenvolvido. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO 

DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. CATEGORIA 

PROFISSIONAL. SOLDADOR. UTILIZAÇÃO DE EPI. IRRELEVÂNCIA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em impropriedade da via do 

mandado de segurança, pois a análise do mérito não depende de dilação 

probatória, mas tão somente da interpretação de documentos produzidos 

com a inicial. Preliminar que não prospera (Precedentes: AMS 

2000.38.00.036392-1/MG, Rel. Des. Federal Antônio Sávio de Oliveira 

Chaves, DJ 05/05/2003). 2. No caso concreto, os formulários, laudos 

periciais e Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs confirmam que o 

Impetrante esteve submetido a ruído acima do permitido pela legislação, 

observada a cronologia pertinente, para a contagem de tempo especial 

(limite mínimo de 80 decibéis até 05/03/1997, de 90 decibéis no período de 

06/03/1997 a 18/11/2003 e de 85 decibéis, a partir de 19/11/2003). 3. A 

comprovação de que a exposição ao ruído ocorria de forma habitual e 

permanente decorre da própria dosimetria, já que os níveis médios de 

ruído são apurados através de método que avalia doses de ruído 

recebidas por trabalhadores itinerantes ou em postos fixos de trabalho 

cujos níveis variam aleatoriamente no decorrer do tempo. 4. No que 

concerne ao uso de equipamento de proteção individual (EPI) ou coletiva 

(EPC) pelo segurado, invoca-se o precedente do Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 

664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 555). 5. Conforme 

orientação do STJ e expressa previsão legislativa (art. 70, § 1º, do 

Decreto nº 3.048/1999), o tempo de serviço trabalhado em condições 

especiais, deve ser considerado consoante a legislação vigente à época 

do efetivo labor. Falamos em direito adquirido do trabalhador. (Cf. REsp 

411146/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU1 p. 323 de 

05/02/2007; REsp 425660/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, DJ p. 407 de 

05/08/2002). 6. Antes da vigência da Lei 9.032/1995, a contagem do tempo 

de serviço como especial dava-se em função do trabalhador pertencer ou 

não a uma categoria profissional, não se tratava de um direito 

personalíssimo, individual do trabalhador, mas de toda uma categoria. As 

atividades tidas como insalubres estavam previstas especialmente no 

Decreto nº 53.831/1964, Anexo III, e no Decreto nº 83.080/1979, Anexos I 

e II, consoante disposto no caput do art. 57 da Lei 8.213/1991. 7. Não há 

que se pretender limitar no tempo a possibilidade de conversão de 

atividade especial em comum, tendo como referência às Leis 6.887/80 e 

9.711/98, tampouco em aplicação do fator de multiplicação 1.2, por se 

tratar de tese já superada na jurisprudência. 8. Sentença modificada em 

parte mínima, para enquadrar também como especial o período de 

11/02/1974 a 27/07/1975, mantido o reconhecimento da especialidade dos 

demais períodos, confirmando, ainda, a averbação destes, ficando 

assegurada, inclusive, a possibilidade de conversão do tempo especial em 

comum pelo fator 1.4, para o fim de concessão de futura aposentadoria. 9. 

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da lei (art. 25, 

Lei 12016/2009). 10. Isenção de custas processuais, nos termos da lei. 

11. Apelação do impetrante a que se dá provimento. Remessa oficial não 

provida. (TRF1 – AMS 2009.38.00.017271-4/MG, Rel. Juiz Federal MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, DJe 05-03-2018).

 Vale ressaltar que, quanto ao agente nocivo ruído, a utilização do EPI 

eficaz não afasta o reconhecimento da especialidade diante da aplicação 

da Súmula n. 09 do JEFs:

 O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a 

insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo 

de serviço especial prestado.

 Nesse sentido:

 PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO EM 

CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FORMULÁRIO 

PRÓPRIO. POSSIBILIDADE ATÉ O DECRETO 2.172/97 – RUIDOS ACIMA DE 

80 DECIBÉIS CONSIDERADOS ATÉ A VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. SIMPLES FORNECIMENTO. 

MANUTENÇÃO DA INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR 

N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. O fato de a empresa fornecer ao 

empregador o Equipamento de Proteção Individual – EPI, ainda que tal 

equipamento seja devidamente utilizado, não afasta, de per se, o direito ao 

benefício da aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo 

cada caso ser apreciado em suas particularidades. (STJ. RESP. 

20050014380. 5T. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA. DJ 10-04-2006).

 Dessa forma, à luz do acima exposto e atento aos laudos acostados nos 

autos, de rigor o reconhecimento, como especiais, dos períodos de 

31/01/89 a 24/11/89; 01/06/90 a 23/12/91; 05/03/92 a 18/01/93; 19/01/93 a 

30/04/98; 01/05/98 a 30/11/01; 01/12/01 a 30/09/03; 01/10/03 a 30/04/06 e 

01/06/97 a 14/01/11 laborados pelo requerente, totalizando 337 meses de 

trabalho em atividade especial.

 Com efeito, de acordo com o entendimento acima declinado, deve-se 

considerar como insalubre a atividade exercida a níveis de ruído superior 

a 80dB, desde que exercida até 05-03-1997 e, a partir de então, acima de 

85 decibéis. Assim, de acordo com os laudos de fls. 15/31 o autor esteve, 
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durante o período acima descrito, inclusive anteriormente a 05/03/1997, 

exposto a níveis que variavam de 79,2 a 93,47dB, concluindo, assim, 

tratar de condição especial.

 Já quanto à exposição do autor em relação aos agentes químicos e 

outros agentes, os laudos trazem o registro de que o requerente teve 

exposição com diversos agentes químicos, como por exemplo, fumos de 

solda e manganês, óleos, graxas e derivados de petróleo. Os laudos 

apontaram, ainda, que o autor nos períodos mencionados, teve contato 

com radiação não ionizante, sendo possível, portanto, o reconhecimento 

destes períodos como atividade especial.

 PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

AJUDANTE. SOLDAGEM. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. EXPOSIÇÃO 

HABITUAL E PERMANENTE. EPI. 1. O mandado de segurança é 

processualmente adequado para viabilizar o exame do direito ao 

enquadramento especial pela exposição a agentes nocivos, quando o 

impetrante apresenta documentos suficientes para afastar qualquer 

controvérsia sobre o quadro fático e, por conseguinte, não há 

necessidade de dilação probatória. 2. Houve reconhecimento 

administrativo do direito do segurado ao enquadramento especial por 

exposição a fatores de risco do período de 09/04/1984 a 02/12/1998, 

conforme decisão técnica (fls.89/92). 3. Os Formulários de Informações 

sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais e Perfis 

Profissiográficos Previdenciários confirmam o trabalho do impetrante para 

diferentes empregadoras: a) "Techint S/A", nas funções de ajudante, sob 

a ação de "calor proveniente das operações de solda e corte de metais 

por maçaricos e cádmio emanado dos fumos metálicos das soldas" de 

02/03/1983 a 18/10/1983 (fls.69); b) "Sankyu S/A", nas funções de 

mecânico, exposto a produtos químicos (óleo mineral, neboas e neblinas 

de óleos minerais, hidrocarbonetos, nonano, trimetil benzeno) e ruído de: i) 

91dB(A) a 92dB(A) de 03/12/1998 a 11/04/2002; ii) 85,6dB(A) de 

01/10/2002 a 31/12/2005 e de 02/01/2006 a 26/05/2008; iii) 84,20dB(A) de 

27/05/2008 a 28/09/2010. 4. A exposição a produtos químicos (cádmio e 

fumos metálicos) provenientes do auxílio do autor aos trabalhos 

especializados com maçaricos e soldas de 02/03/1983 a 18/10/1983 

viabilizam o enquadramento especial, por analogia ao disposto no item 

2.5.3 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964. 5. As atividades 

relacionadas a "soldagem" estão expressamente previstas no item 2.5.3 

do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964, o que autoriza o 

enquadramento especial, o que independe da efetiva exposição a agentes 

nocivos em caráter habitual e permanente. 6. Os hidrocarbonetos - óleos, 

névoas e neblinas de óleos minerais, nonano e trimetilbenzeno - estão 

expressamente catalogados entre os agentes nocivos à saúde pelo 

Decreto 53.831/64, Quadro Anexo, item 1.2.11, bem como pelo Decreto 

83.080/79, Anexo I, item 1.2.10. 7. Entretanto há informação sobre a 

neutralização do risco químico pelos equipamentos de proteção após 

03/12/1998, o que desautoriza o enquadramento especial, conforme 

posição firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sob 

repercussão geral: ARE 664335. 8. Nos períodos de 03/12/1998 a 

11/04/2002, de 19/11/2003 a 31/12/2005 e de 02/01/2006 a 26/05/2008, a 

pressão sonora superou o limite traçado na legislação previdenciária: 

80dB(A) previsto no item 1.1.6 do Decreto 53.831/1964, que prevaleceu 

até 05/03/1997; 90dB(A), majorado pelo Decreto 2.172/1997 até 

18/11/2003; 85dB(A) fixado pelo Decreto 4.882/2003. 9. O uso de 

equipamento individual de proteção nos casos de ruído não obsta o 

enquadramento especial: ARE 664335. 10. Eis os períodos passíveis de 

enquadramento especial: de 02/03/1983 a 18/10/1983, de 09/04/1984 a 

28/09/1985, de 30/09/1985 a 11/04/2002, de 19/11/2003 a 31/12/2005 e de 

02/01/2006 a 26/05/2008; não foram superados os vinte e cinco anos 

reclamados para a concessão de aposentadoria especial, nos termos do 

art. 57 da Lei 8.213/1991. 11. A conversão de tais períodos em comum 

mediante o fator 1,4, bem como seu acréscimo aos demais períodos 

contributivos, totaliza mais de trinta e cinco anos na data do requerimento 

administrativo, viabilizando a concessão de aposentadoria integral por 

tempo de contribuição, nos termos do art. 201, § 7º, da Constituição 

Federal. 12. Não ocorre supressão de instância ou julgamento extra ou 

ultra petita no enquadramento especial da atividade sujeita a agentes 

nocivos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, 

malgrado tenha sido postulada originalmente a aposentadoria especial. 13. 

A parte recorrida deverá devolver ao erário os valores recebidos por 

força da decisão liminar que aqui ficou parcialmente modificada, conforme 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo: RESP 

1401560. 14. Apelação e remessa parcialmente providas, para limitar a 

condenação da autarquia a: a) enquadrar como especiais os períodos de 

trabalho do impetrante de 02/03/1983 a 18/10/1983, de 09/04/1984 a 

28/09/1985, de 30/09/1985 a 11/04/2002, de 19/11/2003 a 31/12/2005 e de 

02/01/2006 a 26/05/2008, promovendo sua conversão em tempo comum, 

mediante o fator 1,40; b) conceder aposentadoria por tempo de 

contribuição, fixando sua data de início em 04/02/2011 (DIB), bem como a 

pagar as diferenças pretéritas vencidas a partir da impetração. A 

aposentadoria especial concedida por força da sentença deve ser 

cancelada e os valores recebidos a esse título compensados. (TRF1 – 

AC/MG 000355-78.2011.4.01.3814, Rel. Juiz Federal UBIRAJARA 

TEIXEIRA, e-DJF1 07/12/2017). Sem destaque no original.

 Por outro lado, em relação à exposição a agentes químicos, 

especialmente hidrocarbonetos, os riscos ocupacionais gerados por 

esses agentes não requerem análise quantitativa de sua concentração ou 

intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são 

caracterizados pela avaliação qualitativa.

 Da mesma forma, o EPI fornecido pelo empregador não é capaz de 

neutralizar a nocividade dos agentes nocivos.

 Desse modo, verifica-se que de acordo com os documentos 

apresentados nos autos o autor possui tempo suficiente de contribuição 

necessária para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição em atividade especial.

No que tange a comprovação das atividades em especial Perfil 

Profissiográfico Previdenciário foi criado pela Lei n. 95.528/97 é um 

documento que deve retratar as características de cada emprego do 

segurado, de forma a facilitar a futura concessão de aposentadoria 

especial.

 Assim, nas remotas hipóteses de laudo pericia, tem-se admitido referido 

documento como comprobatório das condições especiais, desde que as 

condições ambientais nele retratadas estejam assinadas por técnico 

devidamente identificado e habilitado.

 A atividade desempenhada pelo autor está prevista no item 1.11.4 do 

Decreto 53.831/64.

 Logo, a procedência do pedido é medida de rigor.

 III. Dispositivo.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Previdenciária proposta por LAUDILINO PEREIRA RAMOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para 

reconhecer como atividade especial desempenhada pelo autor o período 

compreendido entre 31/01/89 a 24/11/89; 01/06/90 a 23/12/91; 05/03/92 a 

18/01/93; 19/01/93 a 30/04/98; 01/05/98 a 30/11/01; 01/12/01 a 30/09/03; 

01/10/03 a 30/04/06 e 01/06/97 a 14/01/11, bem como condenar o 

requerido à concessão de aposentadoria especial ao requerente 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, a partir 

do indeferimento administrativo. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).

No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custa 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.

 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 § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e 

da Súmula nº 111 do STJ.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inc. I, do CPC).

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres – (MT), 08 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1004 Nr: 695-55.1997.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARTINS ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES 

- OAB:1906

 Diante do exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos 

de declaração opostos por FRANCISCO MARTINS ROMERA à sentença de 

fls. 201/209.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 

08 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29806 Nr: 1694-56.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT, ISRAEL ANTUNES 

MARQUES, PEDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN WOLF - OAB:MT 10679, 

Natacha Gabrielle Dias de Carvalho - OAB:16295, ROGÉRIO 

ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226/MT

 Vistos etc.

Defiro a habilitação dos herdeiros, na forma requerida (fl. 311).

 Retifique-se na autuação e na distribuição acerca da substituição, 

fazendo constar na capa dos autos os nomes dos respectivos herdeiros 

no polo passivo da ação.

 CITEM-SE pessoalmente os herdeiros para se pronunciarem no prazo de 

05 (cinco) dias, na forma do artigo 690 do CPC.

 Após, intime-se a parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 08 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37858 Nr: 279-67.2009.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADAUTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VIEIRA NETO, JOSEFA GARCIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno 

o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa 

(art. 85, § 2º, II e III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 08 de junho de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96069 Nr: 5260-66.2014.811.0008

 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: DINAURA DE SOUZA ASSUNÇÃO, LOURIVALDO 

FERREIRA BRITO, PEDRO GOMES ALVES MENEZES, JANETE ISOTON, 

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES, EDIME DE 

SALLES ABRANTES, ALOIR GUIMARÃES SCARPAT, ELZAMIRA 

MARQUES LEITE, RITA DE CÁSSIA LIMA, LEILA MARILSA FRAGA, 

JOAQUIM PEREIRA DE NOVAIS FILHO, ROSEMARI APARECIDA EIDAM, 

MARIA ADELAIDE BETT MANFRIN, WILMA SANTOS ARAÚJO

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

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86.235

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

ação de cobrança c/c pedido de indenização formulado por ANTÔNIO 

ASSUNÇÃO CORREA e OUTROS em desfavor de OI S.A., e extingo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. II, do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo fato da causa ostentar valor 

irrisório, em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de 

Processo Civil. Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 08 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5449 Nr: 58-02.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH 

ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.

 Determino à Serventia promover a juntada de cópia da sentença e do 

acórdão proferidos nos Embargos à Execução n. 268-19.2001.811.0008 

(Cód. 7246).

 Após, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução.

 Oportunamente, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 08 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118108 Nr: 6672-61.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada de substabelecimento nos autos, determino à 

Serventia realizar as alterações necessárias na capa dos autos e no 

sistema Apolo a fim de que as intimações sejam direcionadas ao advogado 

habilitado para receber as intimações dos atos processuais.

Considerando que o requerido devidamente citado deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe a revelia, na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97538 Nr: 129-76.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 
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determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89420 Nr: 5138-87.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIDSDM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJF, LJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro pedido de fl. 121, suspenda-se o feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Expirado o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 07 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95992 Nr: 5205-18.2014.811.0008

 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: WALLYSON FEITOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:18.112-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

Ante a natureza dos pontos controvertidos, necessária a dilação 

probatória, não sendo caso de julgamento antecipado da lide, de modo que 

defiro, ante a sua imprescindibilidade para o julgamento da lide, a prova 

médica pericial, a qual é necessária e suficiente ao deslinde da demanda.

 Assim, NOMEIO como médico perito a Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 

6587 - MT, que poderá ser localizada nos consultórios: Univida Santa 

Cruz, Avenida Joaquim Mariano de Miranda, n. 435, Centro, Barra do 

Bugres; Interclínica, Rua Elídia de Oliveira Carneiro, n. 921, Centro, Barra 

do Bugres, arbitrando-lhe o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que 

deverão ser custeadas pela Requerida, por ter solicitado a realização da 

perícia. Fixo o dia 16-07-2018, às 16h30min para a realização da perícia 

médica, em que a parte autora deverá comparecer no dia e hora no 

endereço mencionado, sob pena de preclusão.

 Na perícia deverá constar se há invalidez, permanente ou temporária; bem 

como o grau de incapacidade com a indicação da porcentagem de 

redução da incapacidade, se houver.

 INTIME-SE a Seguradora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complemente o depósito de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 

referente ao valor remanescente. Realizado o depósito, a parte requerida 

também poderá indicar assistente técnico.

Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos quesitos já 

elaborados pelas partes, apresentando laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, sucessivamente.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias;

Com a realização da perícia voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 2366-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LUCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 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 a depositar a 

diligencia do senhor Oficial de Justiaça, conforme certidao.enhora escrivã

Venho por meio deste informar que para o cumprimento do r. mandado em 

trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres - MT; Que para o cumprimento 

da mesmo;, torna-se necessário pagar as despesas de condução e 

diligência deste servidor, no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e 

quarenta e dois centavos ) a ser depositado via Tribunal de Justiça conta 

única no site Tjmt.jus.br . Nada mais.

É o que tenho a informar.

Barra do Bugres- MT,07/Maio/2018.

 Ivone Aparecida Pereira

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 2983-48.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JEREMIAS CRUZ 

DIAS pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 1373-45.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO DUARTE SILVEIRA

 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: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JEREMIAS CRUZ 

DIAS pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90067 Nr: 409-81.2014.811.0008

 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: MARIA DA GRAÇA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JEREMIAS CRUZ 

DIAS pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, sob pena 

de busca e apreensão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95907 Nr: 5147-15.2014.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO BISPO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON CARLOS CELESTRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JOÃO NEVES 

DE OLIVEIRA pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5091 Nr: 1360-03.1999.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO DA CRUZ FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JOSELINA 

LUCIA DOS SANTOS SOUZA pra devolver os autos nesta secretaria em 5 

(CINCO) DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103653 Nr: 3893-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÇARA ALVES DE OLIVEIRA, CANDIDO 

PONCE DA SILVA, CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JOSELINA 

LUCIA DOS SANTOS SOUZA pra devolver os autos nesta secretaria em 5 

(CINCO) DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95318 Nr: 4724-55.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado LAURO 

EVERSON CASASUS FIGUEIREDO pra devolver os autos nesta secretaria 

em 5 (CINCO) DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42635 Nr: 2662-18.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Sousa Coutinho - 

OAB:10.661, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado LAURO 

EVERSON CASASUS FIGUEIREDO pra devolver os autos nesta secretaria 

em 5 (CINCO) DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93625 Nr: 3394-23.2014.811.0008

 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: JAIR DE SOUZA, DOLORES GUIMARAES DE SOUZA, 

OSVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledijane Zandonadi - 

OAB:5.361-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado LEDIJANE 

ZANDONADI pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48270 Nr: 100-65.2011.811.0008

 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: MARCOS ROBERTO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINSTRAÇÃO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado LEDIJANE 

ZANDONADI pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130506 Nr: 6823-90.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA BORGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LARC 

CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado LOURIVAL 

CRUZ DIAS pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95985 Nr: 5202-63.2014.811.0008

 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: ARTILANO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) 
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DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44897 Nr: 1113-36.2010.811.0008

 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: MARIA DE FÁTIMA DE ARRUDA, JACINTA DA SILVA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) 

DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108483 Nr: 832-70.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SCOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) 

DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132194 Nr: 7799-97.2017.811.0008

 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: Iramar das Dores Oenning Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado MAÍRA MOURA 

SOARES pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132301 Nr: 7862-25.2017.811.0008

 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: NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA, NEYLDE DOS 

SANTOS OLIVEIRA, NELYZE DOS SANTOS OLIVEIRA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCY GUIMARÃES DOS SANTOS

 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, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado MICHELE 

JULIANA NOCA pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) 

DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84283 Nr: 654-29.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:18842/A

 Vistos etc. A cédula de crédito rural tem regramento específico no 

Decreto-Lei 167/67, o qual, em seu artigo 5º, parágrafo único, autoriza 

somente a cobrança de juros à taxa constante da cédula, elevável de 1% 

ao ano, além da multa contratual, em caso de inadimplência. Diante do 

exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112481 Nr: 3147-71.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA RICARDO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora CICERA RICARDO DOS SANTOS, na 

qualidade de segurada especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 

(cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do 

pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 11/05/2016 (fl. 35). Diante do requerimento feito na exordial, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário à autora, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96705 Nr: 5719-68.2014.811.0008

 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: IRONEI XAVIER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 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:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, à IRONEI XAVIER MACHADO, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devidos a partir da data do indeferimento 

administrativo ocorrido em 04/02/2014 (fl. 26), até a efetiva implantação da 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia 

médica em 23/02/2017 (fls. 49/50), por ser a data em que a Autora teve o 

inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, quando então 

cessará o benefício de auxílio-doença, sendo certo que o INSS deve 
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implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Diante do requerimento feito na exordial, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário à autora, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal.Desta feita, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81779 Nr: 3486-69.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO na Ação Civil 

Pública por ato de improbidade administrativa proposta em desfavor de 

JONAS MANOEL DE SOUZA, resolvendo o mérito da ação na forma dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido, pela prática de improbidade administrativa tipificada nos artigos 

10, inciso X, e 11, inciso I da Lei n. 8.429/92 e artigo 37, § 4º, da 

Constituição Federal, ao cumprimento das seguintes sanções: (i) ressarcir 

o dano ao erário integralmente, no valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco 

reais); (ii) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais. 

Deixo, contudo, de condená-lo em honorários advocatícios pelo fato de o 

autor da ação ser o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de 

execução da sanção de suspensão dos direitos políticos do requerido. 

Oficie-se ainda ao Município de Barra do Bugres informando a proibição do 

Requerido em contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) 

anos. Transitado em julgado, INTIME-SE o autor para requerer o que de 

direito para fins do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em nada sendo 

requerido, no prazo estipulado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo. Cumpram-se as disposições pertinentes do 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 18 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99364 Nr: 1255-64.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fls. 36/37.

2. Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 15/08/2018, às 

13h:00min, para a audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do 

Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT.

3. INTIMEM-SE as partes com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

4. Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com 

poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

5. Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

6. Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

7. Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 14 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5857 Nr: 443-47.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MADEIRAS LTDA, MARCO ANTONIO 

PEREIRA, NIVALDO GREGORIO BECKER, VALDECIR RODRIGUES DE 

ARAUJO, ZELI ROSA DELLA JUSTINA BECKER, ALTINO BECKER, OLIVIA 

DELLA JUSTINA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALATA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:MT16.691 / A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA TEREZA PERERIA LEITE 

- OAB:MT 6528, JULIANA GARCIA RIGOLIM - OAB:OAB/MT 18.067

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar e comprovar nos autos o preparo 

da carta precatória para realização de hasta pública, conforme 

determinado às fls. 295.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109374 Nr: 1347-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO JACOBINA 

BOTELHO - OAB:SP-230.653-A

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Interligação Elétrica 

do Madereira S.A, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

143/151-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.
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 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 1880-79.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS COOPAL LTDA EPP, COMERCIAL 

OPOLSKI DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Ante o teor da certidão de fls. 148, intime-se a parte exequente para 

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

pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 989-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409-SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574-SP, 

PASQUALI PARISE - OAB:SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 61, vez que se trata de mera reiteração de 

pedido. Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar aos autos documentos que comprovem a mora 

da requerida, sob pena de extinção.

 Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133834 Nr: 873-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE KELLY AGOSTINHO FERREIRA, IRANILDES 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da r. sentença retro, a seguir transcrita, intime-se o inventariante 

para ciência: SENTENÇA: "Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, 

pendente de pronunciamento judicial, opostos por Iranildes Agostinho 

Ferreira e Grace Kelly Agostinho Ferreira, aduzindo, em síntese, 

obscuridade e omissão na r. decisão de fl. 21. 2. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relato. Decido. 3. Compulsando os autos, verifico 

que inexistem obscuridade e omissão no tocante a análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 

neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de 

provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça. 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 5. Isto posto, conheço dos 

presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, 

as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1022, 

do NCPC, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está 

lançado. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34840 Nr: 1272-47.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Josefa de Oliveira 

Henrique, aduzindo, em síntese, omissão na decisão de fls. 363/367.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52368 Nr: 3119-79.2011.811.0008

 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: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LETICIA ALVES 

ZIMERMANN - OAB:15.726, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES 

JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378/MT, 

CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO - OAB:13.004, FABRICIA BARROS 

DE PAIVA - OAB:11.872, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:MT-15.461, LUCIANA BRANDÃO - 

OAB:13.815, Luciana JoanucciMotti - OAB:7.832, MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232, NAYARA SILVA TORQUATO - 

OAB:14.487, RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.247, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259-MT

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Adair Esteves de 

Oliveira ME, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

405/407-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 
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invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85786 Nr: 1597-46.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 23. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência extingo o presente feito com 

resolução de mérito.24. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.25. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86022 Nr: 1824-36.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES VIANA, Alexandro da Silva Miranda, 

MARCOS DA SILVA LOPES, SALVADOR CARDOSO DA SILVA, ROOSE 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA, GEZIELY FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Antônio Alves Viana, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 151/152-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 1394-70.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADELINO DA SILVA, JOSEFA VERISSIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - 

OAB:15497/8962, HELENILDA GOMES BESSA - OAB:MT 8.441, LUCILA 

CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Visto em correição;

 1. Levando-se em consideração que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela executada (fls. 316/344), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 340, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja feito cadastro junto ao Sistema de Requisição de 

Pagamento (SRP) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicitando o pagamento das parcelas atrasadas, através de Precatório 

e/ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), na importância descrita nos 

autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, dê-se novas vistas à exequente.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 4426-97.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE SOARES DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT/8184-A

 Visto em correição;

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 187/188 e 122), 

que houve a total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119680 Nr: 594-17.2017.811.0008

 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: MARYANUSIA ROSANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS AEREAS S/A - AVIANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:

 Visto em correição;

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

2. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 252 de 599



II - A obrigação for satisfeita;

3. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 92/96), que 

houve a total quitação da obrigação.

4. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

5. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fl. 92/96), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte autora, na conta informada (fl. 

98).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. Custas, se houver, pela parte executada.

 11. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

12. Publique-se. Intime-se.

13. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108048 Nr: 586-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO, ALINE MARTINAZZO, 

FIDELIS MARTINAZZO, ANECIR CENI MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383

 Visto em correição;

1. Levando-se em consideração que a parte exequente/embargada (Sr. 

Eurides Souza Duarte) pleiteou pela produção de prova técnica às fls. 08, 

autos cód. nº 86620, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via 

carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se 

aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação completa do 

profissional habilitado com inscrição no órgão competente, bem como 

proposta de honorários.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 3. Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, para que, em 

10 (dez) dias, apresente proposta de honorários. Apresentada a proposta 

de honorários periciais, abra-se vistas à parte exequente/embargada para 

que sobre ela se manifeste no prazo legal. Os encargos decorrentes da 

perícia serão suportados integralmente pela parte exequente/embargada, 

que postulou a realização de tal prova técnica, devendo a mesma efetuar 

o depósito do valor integral dos honorários do perito, que fica autorizado, 

desde logo, a proceder o levantamento de 50% da quantia depositada, 

para realização dos trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos 

imediatamente, após a concordância das partes quanto à proposta de 

honorários, ou de decisão que solucione eventual discórdia. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação (Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

4. Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9132 Nr: 376-14.2002.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CARVALHO FERREIRA E SA, ANA LUIZA 

AZEVEDO FERREIRA E SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:MT 10.464, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - 

OAB:3640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO RAMOS VIEIRA - 

OAB:57681/SP

 Vistos em correição.

 De proêmio, intime-se a Fazenda Pública da União, no endereço fornecido 

às fls. 305, para que manifeste eventual interesse na presente ação, 

enviando-lhe cópia da matrícula e memorial descritivo da área 

usucapienda.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fls. 323/324, cumpra-se na forma 

requerida. Com o estudo aportado aos autos, intime-se a Fazenda Pública 

Estadual para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação, 

enviando-lhe cópia dos documentos supramencionados.

Outrossim, determino que o Sr. Oficial de Justiça realize diligência, sem 

aviso prévio, no imóvel usucapiendo, exposto no memorial descritivo de 

fls. 231/236, acompanhado de profissional habilitado (engenheiro e/ou 

agrimensor), anotando-se que este deverá ser solicitado diretamente no 

CREA local, pelo Sr. Oficial, munido de mandado, sendo que o valor da 

diligência do profissional responsável será pago pela parte vencida nos 

autos. Registre-se, por oportuno, que o profissional que aceitar o encargo 

terá preferência em futuras nomeações pelo Juízo, na feitura de trabalhos 

técnicos.

Ademais, anote-se que os trabalhos de campo deverão indicar quem de 

fato é o atual possuidor do imóvel, se a parte Fábio Carvalho Ferreira e Sá 

ou Augusto Domingues de Souza, assinalando ainda se a posse é 

exercida dentro da área relatada no mapa descritivo.

Com o estudo e/ou certidão pormenorizada da diligência nos autos, 

conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81112 Nr: 2771-27.2012.811.0008

 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: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA ALVES MEIRA GALVÃO, LIBANO 

FERREIRA DA SIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- OAB:23411/O

 Visto em correição;

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora e parte 

requerida, aduzindo, em síntese, omissão/contradição na r. sentença de 

fls. 124/125.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 90232 Nr: 571-76.2014.811.0008

 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: AMARO BERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLEVIO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Visto em correição;

Trata-se de Ação de Interdição c.c Pedido de Antecipação de Tutela 

opostos por Amaro Berto dos Santos, em face de José Clevio Nascimento 

dos Santos e do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres - 

MT(qualificados nos autos).

 As fls. 63, o Defensor Público requereu a extinção da presente ação, 

tendo em vista que após tentativas de contato com o requerente, estas 

restaram infrutíferas, conforme documentos de fls. 64/65.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Interdição c.c Pedido de Antecipação de Tutela 

opostos por Amaro Berto dos Santos, em face de José Clevio Nascimento 

dos Santos e do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres - 

MT(qualificados nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126511 Nr: 4457-78.2017.811.0008

 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: AAP, ANDREIA PRATES DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS 

UNIMED - RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 Visto em correição.

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Unimed 

Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, 

omissão na r. sentença de fls. 133/136-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 103946 Nr: 4109-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Rossi - OAB:4616, 

JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470

 R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou IZAIAS 

MOREIRA DA SILVA, qualificado, inicialmente como incurso nas sanções 

penais do art. 121, caput, do CPB e, após aditamento da denúncia, como 

incurso nas sanções penais do art. 121, §2°, IV, do CPB.

Narra a exordial que no dia 18 de maio de 2015, por volta das 19h40, no 

Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no Assentamento Antônio 

Conselheiro, nesta cidade, o acusado matou Maycon Douglas Duarte, 

desferindo um disparo de arma de fogo, o que teria causado sua morte 

por choque hipovolêmico.

Dessume-se da peça incoativa que o acusado é padrasto da vítima e no 

dia dos fatos esta teria dirigido até a residência do acusado visto que sua 

genitora também reside no local e, em dado momento, teria ocorrido um 

desentendimento entre a vítima e sua genitora.

Pulula dos autos que no momento em que se passava a discussão entre a 

vítima e sua genitora, o acusado teria efetuado um disparo em direção da 

vítima, o qual lhe atingiu e ocasionou sua morte.

Por fim, sustenta o Ministério Público Estadual que a vítima foi surpreendida 

ao receber o disparo de arma de fogo disparado pelo acusado eis que 

conversava com sua genitora, não tendo assim chance de se defender do 

ataque sofrido.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2016 (fls. 95/7), tendo o 

acusado sido citado (fl. 102), apresentando resposta à acusação (fls. 

103/7).

Em 05 de outubro de 2017 realizou-se audiência de instrução, 

oportunidade em que o Ministério Público Estadual requereu o aditamento 

da denúncia para inclusão da qualificadora prevista no inciso IV do §2° do 

art. 121 do CPB. Procedeu-se com a inquirição das testemunhas Maria 

Selma Duarte, Tânia Duarte Barboza, Tiago Duarte Barboza, Lelila Arruda 

da Silva e Juliano Márcio (fls. 118/120).

Após manifestação das partes, o Juízo recebeu o aditamento para o fim 

de incluir a referida qualificadora (fls. 127/8).

Em 08 de março de 2018 realizou-se audiência de instrução, oportunidade 

em que inquiriu-se a testemunha Manoel Messias de Oliveira, bem como 

procedeu-se com o interrogatório do acusado (fls. 130/2)

Encerrada a instrução criminal e apresentada alegações finais, à vista da 

materialidade e indícios de autoria, o acusado foi pronunciado e 

encaminhado para ser julgado pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, por 

infração, em tese, ao art. 121, §2°, IV, do CPB, figurando como vítima 

Maycon Douglas Duarte (fls. 134/144), restando preclusa as vias 

impugnativas.

Cumprida a fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público e a Defesa 

arrolaram testemunhas (fls. 146/9).

Posto isso, designa-se o dia 14 de junho de 2018, às 08 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado 

IZAIAS MOREIRA DA SILVA, anotando a absoluta ausência de espaço em 

pauta em data anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis 

para audiências, bem como a designação de júris de réus presos.

Por outro lado, homologa-se a renúncia do mandato do Procurador do 

acusado eis que devidamente notificado o mandante (fl. 150) e observado 

o disposto no art. 5º, §3º da Lei 8.906/95, bem assim art. 112 do CPC.

Considerando que o acusado informou não possuir condições financeiras 

para contratar novo Advogado, abra-se vista dos autos à DPE.

Intime-se o pronunciado pessoalmente e por edital, nos termos do art. 420, 

parágrafo único, do CPP .
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Intimem-se as testemunhas arroladas.

 Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.

É o sucinto relatório (CPP, 423, I).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137293 Nr: 2959-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

informações constantes no inquérito policial, laudo pericial e o material 

apreendido, mormente nos depoimentos das testemunhas. II- Nesse 

contexto, não sendo possível se concluir de modo insofismável, a partir da 

defesa prévia oferecida, pela manifesta improcedência das acusações, e 

não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra JONATA GONÇALVES DA SILVA, tendo-o 

como incurso nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 

n.º 11.343/06, art. 12, caput, da Lei 10.826/03 c/c art. 69, caput, do CPB. 

III- Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.IV- Designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o 07 de agosto de 2018, às 12:50 horas, não devendo que se falar 

em excesso de prazo porque a prisão é datada de 16/maio/2018 (fl. 

116).V- Em relação às certidões de antecedentes criminais poderão ser 

diretamente requisitadas pelo Ministério Público em observância a Lei 

Complementar 75/93 resguarda sua prerrogativa, no pleno exercício de 

suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e documentos, 

bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter 

público. (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV) .VI- Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas e requisite-se a 

apresentação do réu .VII- Providencie a CITAÇÃO dos acusados na forma 

do art. 56 da Lei 11.343/06.VIII- 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 silencio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos.IX- Ciência ao MPE e 

intime-se a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 38268 Nr: 646-91.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GAZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO JOSÉ SEIBERT 

FERNANDES DA SILVA - OAB:OAB/RO 6825, TELMA SANTOS DA CRUZ 

- OAB:RO-N. 3156

 Autos: 646-91.2009.811.0008 - Código: 38268.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que o Advogado Constituído pelo acusado Claudio Gazaro, 

mesmo devidamente intimado para apresentar razões recursais, via DJE n° 

10256, quedou-se inerte e tendo presente o disposto no art. 265 do 

Código de Processo Penal, pela derradeira vez, reitere-se a intimação à 

Defesa constituída do réu Claudio Gazaro (Romilson Fernandes da Silva – 

OAB/MT 5109, Telma Santos da Cruz – OABMT 3156 e Gustavo José 

Seibert F. da Silva – OABMT 6825) para que apresente as alegações 

finais na forma de memoriais no prazo de 48h (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado Claudio 

Gazaro para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as alegações finais em forma de memorias, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 07 de junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 2640-81.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10.186 MT

 Autos: 2640-81.2014.811.0008 - Código: 92676.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que o Advogado Constituído pelo acusado José Dantas da 

Silva Filho, mesmo devidamente intimado para apresentar razões 

recursais, via DJE n° 10263, quedou-se inerte e tendo presente o disposto 

no art. 265 do Código de Processo Penal, pela derradeira vez, reitere-se a 

intimação à Defesa constituída do réu José Dantas da Silva Filho 

(Lussivaldo Fernandes – OAB/MT 10.186) para que apresente as razões 

recursais no prazo de 48h (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado José 

Dantas da Silva Filho para constituição de novo patrono, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 07 de junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137881 Nr: 3282-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI-PI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO BARROS 

JUNIOR - OAB:4366-A

 Autos: 3282-15.2018.811.0008 - Código: 137881.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 21 de agosto de 

2018, às 13h30.

III - Intimem-se acusado, bem como o Ministério Público.

 IV – Intime o acusado a comparecer a audiência marcada pelo Juízo 

deprecante.

 V – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 7249 Nr: 282-03.2001.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GONÇALVES PIRES, GILSON 

BENEDITO NEVES, NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145 / MT

 Diante do trânsito em julgado do v. Acórdão, o qual reconheceu a 

prescrição retroativa e declarou extinta a punibilidade dos acusados, 

determina-se o arquivamento do presente feito, observando as baixas 
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necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500313-72.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATORIO (INTIMAÇÃO POR Ato 

Ordinário ) Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ e da Legislação 

vigente, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerida, para no prazo de 10(dez) dias, apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos. O referido e verdade e dou fé. Barra do 

Bugres, 11 de junho 2018 MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestora 

judiciaria Substituta O presente expediente tem por finalidade a intimação 

da parte requerida, para no prazo 10(dez) dias, apresentar as contra 

razões do recurso ID do documento 10848411 apresentado aos autos. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

aparecida Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE NUNES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS NUNES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DIOGO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-56.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 
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opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMIR SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 
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em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 
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ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 
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em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 
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de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILDO DOS SANTOS ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAMAR PEREIRA NETO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 
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encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 
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de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DE ASSIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 
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encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 
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de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 11 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018-DF

PEDRO DAVI BENETTI – MM Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que no dia 04 de julho, é comemorado o aniversário do 

Município de Campo Novo do Parecis, conforme dispõe a Lei nº 5.315, de 4 

de julho de 1988 que criou o município de Campo Novo do Parecis/MT.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER os expedientes no Fórum da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, no dia 04 de Julho de 2018 (quarta-feira), em razão do 

feriado Municipal.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que porventura, devam 

iniciar-se ou completar-se nesta data automaticamente prorrogados para o 

primeiro dia útil subsequente.

 Art. 3º - INFORMAR que os serviços do plantão judiciário serão atendidos 

normalmente pelo(a) Juiz(a) Plantonista do Polo VI e demais servidores da 

Comarca devidamente escalados.

Publique-se. Cumpra-se, afixando-se uma cópia no átrio do Fórum, 

remetendo cópia desta à E. Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência 

do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de junho de 2018

Pedro Davi Benetti. Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98999 Nr: 1566-21.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI FACHETI TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA, MARIA J. A. 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO liminar do presente 

procedimento.INTIME-SE. Preclusa esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo.COMUNIQUE-SE a Douta Corregedoria de Justiça 

acerca das providencias adotas por este Juízo.Às providências Campo 

Novo do Parecis-MT, 7 de junho de 2018 PEDRO DAVI BENETTI Juiz de 

Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 1624-63.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14.058.787/0001-57, LIDIANE GONÇALVES 

LIBERATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96179 Nr: 167-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão e 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados GUILHERME 

DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS FRANSCISCO DA SILVA e FABIO TAVARES 

SANTANA, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula 

rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) , não havendo possibilidade de 

substituí-la pela medida cautelar diversas previstas no art. 319 do 

CPP.Solicite-se informações e o cumprimento da carta precatória expedida 

às fls. 89.Ainda, determino a extração de fotocópia integral dos presentes 

autos e sua remessa, juntamente com o cigarros apreendidos, à Justiça 

Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso, Subseção de Diamantino/MT, 

haja vista a existência de indícios da ocorrência do crime previsto no art. 

334, § 1º, do Código Penal, cuja competência é da Justiça Federal (art. 

109, IV, da CF/88). Neste sentido:APELAÇÃO. ART. 334, § 1º, C, DO CP. 

MANTER EM DEPÓSITO E EXPOR À VENDA CIGARROS TIDOS COMO 

FALSIFICADOS. MERCADORIA ORIUNDA DO PARAGUAI. CRIME DE 

CONTRABANDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Manter em 

depósito e expor à venda maços de cigarros oriundos do Paraguai, tipifica 

o crime de contrabando, que é da competência da Justiça Federal. 

Competência declinada, à unanimidade. (Apelação Crime Nº 70055986863, 

Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar 

Marques Batista, Julgado em 13/03/2014)(TJ-RS - ACR: 70055986863 RS, 

Relator: Gaspar Marques Batista, Data de Julgamento: 13/03/2014, Quarta 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/03/2014)Como o aporte da referida carta precatória expedida às fls. 

89, intimem-se as partes para apresentarem suas alegações finais, 

iniciando-se pelo Ministério Público.COMUNIQUE o MPE e a DPE, ou o 

Patrono constituído.Às providências.CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B, RENAN MACEDO VILELA GOMES 

- OAB:49.848/GO

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedido de nova oitiva da vitima e 

acareação da mesma com outra testemunha de acordo com o 

supramencionado por este juízo, no parágrafo anterior. INDEFIRO também 

o pedido de revogação de prisão e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

do acusado MAURICIO DONIZETE SILVA, por seus próprios fundamentos, 

em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) , não 

havendo possibilidade de substituí-la pela medida cautelar diversas 

previstas no art. 319 do CPP.Considerando que foram ouvidas as 

testemunhas, inclusive por carta precatória, oportunizado e/ou interrogado 

o(s) réu(s), bem como diante do que assevera o inciso LXXVIII do art. 5º 

da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação, deve o processo seguir o seu curso 

normal.Destarte, DECLARO o encerramento da instrução, para tanto, e, 

para cumprimento do art. 405 c/c art. 403 § 3º do CPP, ABRA-SE vista às 

partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para alegações finais, 

iniciando-se pelo Ministério Público Estadual.CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis-MT, 08 de junho 

2018.PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 973-12.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA CONCEIÇÃO, ARLETE RIBEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

procedam o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, 

às fls. 254 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 685-78.2017.811.0050

 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: BRÓLIO TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MODESTO DE OLIVEIRA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT, PEDRO VAN DER SAND - OAB:OAB/MT 4.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88686 Nr: 1041-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, em correição.

 Considerando o teor do r. Acórdão de f. 213-222, determino seja dado fiel 

cumprimento ao quanto determinado na sentença prolatada às f. 156-169.

Com o cumprimento das determinações exaradas no ato sentencial, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61604 Nr: 2606-48.2012.811.0050

 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: SÉRGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS, CARLOS 

AIRTON UHR DOS SANTOS, CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS, 

MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS, CLAYTON ROGÉRIO UHR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SIMIONATO, SÉRGIO LUIZ 

FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMI DE BONA - OAB:15.048/RS, 

SERGIO AMILTON UHR DOS SANTOS - OAB:64.833/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:4045

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Sem custas, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 07 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 833-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BRIZOLA, ADENILZA IRENE 

CORRÊA MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSÉ BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CARLOS AUGUSTO HECKLER - OAB:OAB/RS 62.579, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80994 Nr: 1320-93.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICK, CMV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS RACHID 

JORGE - OAB:OAB/MT 15.936, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON 

FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - 

OAB:OAB/MT 12.590

 Vistos, em correição.

Tendo em vista a tempestividade das interposições recursais das Defesas 

(f. 263), RECEBO as apelações interpostas às f. 261 e 262 nos seus 

regulares efeitos (CPP, art.597).

Com efeito, a apelante Ingrid reservou-se no direito de oferecer suas 

razões recursais perante a Segunda Instância (CPP, art. 600, § 4º).

Manifeste-se a apelante Cristiane para apresentar suas razões no prazo 

legal (art. 600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para apresentação das 

contrarrazões.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Atente-se quanto ao cumprimento das determinações na sentença 

proferida, em especial à expedição de mandado de intimação pessoal das 

rés (art. 392, I, do CPP c/c art. 1421, da CNGC-TJMT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 7 de junho de 2018.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146499 Nr: 3230-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Vistos etc.

INTIMEM-SE os Devedores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107135 Nr: 1606-68.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Katia Felito Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: a - OAB:, Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente para DECRETAR a 

nulidade da cláusula de inadimplemento das cédulas de crédito rural de nº 

40/02997-2 e 40/02942-5, mantendo apenas os encargos previstos nos 

arts. 5º e 71 do Decreto-Lei 167/67, quais sejam, multa de 10% e 

acréscimo de 1% ao ano.MANTENHO incólume a cédula de crédito 

bancário de nº 22/00273-1.CONDENO o Requerido ao pagamento do que 

corresponder à metade das custas processuais, na forma do art. 86 do 

NCPC.Sem prejuízo, CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios dos ilustres Procuradores da Parte contrária, desde logo 

arbitrados ao que corresponder a 20% do proveito econômico obtido pelo 

Requerente, na modificação dos encargos moratórios dos títulos que 

deram origem à renegociação aqui impugnada.Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 08 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73307 Nr: 2295-54.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2295-54.2012.811.0051 - 73307

Execução fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Exequente, impossível o deferimento do pedido de 

penhora em desfavor do Executado, eis que ainda não foi devidamente 

citado.

De fato, a certidão de p. 49 dá conta de que não foi possível proceder à 

citação do requerido, atestando, ainda, o oficial de justiça de que teria 

deixado cópia do mandado com o genitor do Executado.

No entanto, tal ato está em desacordo com o disposto no art. 242 do 

NCPC, o qual dispõe que a citação será pessoal.

Dessa forma, e como meio de se resguardar de eventual nulidade 

processual, Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a citação do 

Executado, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial.

Após, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 dias, requeira o 

que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26332 Nr: 433-53.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína de Oliveira Sabino ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 433-53.2009.811.0051 – 26332

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras dos Executados, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe aos Executados, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 
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qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, os Executados deverão ser intimados na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houverem constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelos Executados, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis 

dos Executados.

 Inexistindo bens penhoráveis dos Executados, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1611-37.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a Exequente como Depositária.Caberá à 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Não sendo 

possível a penhora, qualquer que seja a espécie, INTIME-SE a Exequente, 

para que diga, inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não 

havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81778 Nr: 1695-62.2014.811.0051

 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: Maria de Fatima Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1695-62.2014.811.0051 – 81778

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80531 Nr: 773-21.2014.811.0051

 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: Natalino Vitorio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 773-21.2014.811.0051 – 80531

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada na p. 116/117 a existência de negativa ao requerimento 

administrativo do Requerente, INTIME-SE o Requerido, para que, querendo, 

e no prazo de 60 dias, apresente contestação de mérito.

Após, INTIME-SE a Requerente para que, querendo, manifeste-se quanto à 

contestação apresentada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79151 Nr: 3965-93.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Verdi Materiais de Construção Ltda - EPP, 

Alcione Marins Borges, Edi Wilson Caetano, Renan Wilson Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos iniciais para condenar os Requeridos à obrigação de pagar R$ 

143.495,08 ao Requerente.A dívida deverá ser atualizada pelo INPC, a 

partir do vencimento e acrescida de juros moratórios à taxa legal a partir 

da citação, na forma do art. 405 do NCC.CONDENO os Requeridos ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% do valor da condenação, levando-se em consideração, 

especialmente, o trabalho desenvolvido pelo profissional. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 07 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 2821-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 
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Conflitos e Cidadania, o dia 23/07/2018, às 16h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecio Gomes de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência SOLICITE-SE informações ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Não sendo possível a penhora, qualquer que seja a 

espécie, INTIME-SE o Exequente, para que diga, inclusive sobre a 

pertinência da suspensão do feito.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32979 Nr: 3098-08.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Costa Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

A ausência do Exequente impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem sua participação ativa, não se 

pode confirmar a manutenção da mora.

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78793 Nr: 3638-51.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsander Izac Pereira Nunes, Alexsander 

Izac Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado Alexsander Izac 

Pereira Nunes, DETERMINO que se solicitem informações pelo Sistema 

Infojud e Sistema Siel, acerca de seu endereço atualizado.

 Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, 

observando-se as advertências consignadas na decisão inicial.

Do contrário, se impossível a localização da Parte, DEFIRO, desde logo, o 

pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem 

manifestação, INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, para 

que requeira o que de direito.

Por fim, POSTERGO para depois da penhora a nomeação de Curador ao 

Executado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78347 Nr: 3208-02.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Autos n° 3208-02.2013.811.0051 - 78347

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

depósito integral da dívida, acrescida das custas processuais 

eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para depósito, 

independentemente de nova notificação, para interposição de impugnação, 

notadamente para a compensação de eventuais bonificações já pagas ao 

Exequente.

Não havendo o depósito da dívida, nem a interposição de impugnação, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando a habilitação do crédito do Exequente, acrescido de honorários 

advocatícios, nos autos da Ação Civil Pública 0800224-44.2013.801.0001.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78344 Nr: 3205-47.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Autos n° 3205-47.2013.811.0051 - 78344

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.
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CITE-SE a Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

depósito integral da dívida, acrescida das custas processuais 

eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para depósito, 

independentemente de nova notificação, para interposição de impugnação, 

notadamente para a compensação de eventuais bonificações já pagas ao 

Exequente.

Não havendo o depósito da dívida, nem a interposição de impugnação, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando a habilitação do crédito do Exequente, acrescido de honorários 

advocatícios, nos autos da Ação Civil Pública 0800224-44.2013.801.0001.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145092 Nr: 2699-95.2018.811.0051

 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: Luiz Crispim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Neves de Souza, Ismael de Oliveira 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/08/2018, às 14h15min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125883 Nr: 3784-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinomércio Leocir Gueno-ME, Dinomércio 

Leocir Gueno, Supermercado Gueno Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada em zona 

rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125883 Nr: 3784-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinomércio Leocir Gueno-ME, Dinomércio 

Leocir Gueno, Supermercado Gueno Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/08/2018, às 16h15min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146237 Nr: 3138-09.2018.811.0051

 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: Antonio João Ferreira Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Antonio Bolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Taday - OAB:20255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/08/2018, às 15h15min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 1218-78.2010.811.0051

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 

de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19241 Nr: 1581-70.2007.811.0051

 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: Maria de Lima Vargas

 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:

 Autos n° 1581-70.2007.811.0051 – 19241

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Sem prejuízo, o pagamento dos honorários periciais nos casos de 

delegação da Justiça Federal passou a ser feito na forma da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, tendo então sido revogada a 

Resolução 558/2007.

Nos moldes atuais, faz-se eletronicamente o pagamento, acessando-se o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, 

não mais por meio de ofício à diretoria da Seção Judiciária de Mato 

Grosso.
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Ocorre que, conforme consta da Tabela V, do Anexo único, da precitada 

Resolução, os honorários periciais, na jurisdição federal delegada atinge o 

valor máximo de R$ 200,00, podendo o magistrado majorar em até três 

vezes esse valor.

Assim, DEFIRO o pedido feito pelo Sr. Perito Judicial, determinando o 

pagamento de seus honorários, porém, em valor inferior àquele arbitrado 

na sentença de p. 93/103, determinando-se o seu pagamento em R$ 

600,00 (seiscentos reais), por meio do precitado sistema eletrônico.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79453 Nr: 4231-80.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Espolio de Adão Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 Autos n° 4231-80.2013.811.0051 - 79453

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se que a decisão de p. 104/105 já 

homologou a habilitação dos herdeiros, não havendo necessidade de nova 

manifestação nesse sentido.

Dessa forma, INITIMEM-SE os Sucessores, em nome de sua procuradora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138442 Nr: 10016-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Secchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do TJMT e comprovar o 

adimplemento no processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5037 Nr: 945-80.2002.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Tadeu Guilhen, Douglas Ricardo Guilhen 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 

de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8900 Nr: 717-37.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Indústria, Imp. e Exp. de Prod. Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Fértil Produtos Agrícolas Ltda, Marcelo 

Francesquini de Campos, Campos & Veggi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Autos n° 717-37.2004.811.0051 - 8900

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO a solicitação de informações à Receita Federal. Para tanto, 

solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, as três últimas declarações de imposto 

de renda disponíveis.

 Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 2477-79.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Autos n° 2477-79.2008.811.0051 - 24521

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Impossível a realização de penhora on line nas contas do Executado, eis 

que ausente a indicação, pelo Exequente, do total do débito.

Isso posto, INTIME-SE o Exequente, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 dias, traga aos autos memória atualizada do débito.

No mais, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente 

nos autos a localização dos bens indicados na p. 377, sob pena de 

imposição das medidas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17047 Nr: 2949-51.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boutin Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Roberto Rech - 

OAB:14.393/PR, Mara Claudia Dib de Lima - OAB:29584/PR, Paulo 

Sergio Bandeira - OAB:41468/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Fernandes da Silva - 

OAB:17744/GO

 Autos n° 2949-51.2006.811.0051 - 17047

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Em detida análise dos autos, percebe-se que o título executado também foi 

objeto da ação revisional nº 2894-03.2006.811.0051 – Cód. 16990 a qual 

mereceu sentença meritória parcialmente procedente, cuja cópia juntou-se 

aos presentes autos na p. 132/140.

Na citada sentença, determinou-se que o valor devido a ser considerado 

será de R$ 102.800,23, com juros moratórios a partir de 30 de julho de 

2005, fixados segundo a taxa que estiver em vigor para mora no 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, com aplicação do 

INPC como indexador à correção monetária, e multa de 2%.

Dessa forma, percebe-se que os cálculos, até agora apresentados pelo 

Exequente, estão em desacordo com o determinado na sentença já 

transitada em julgado da ação revisional que anulou parte do contrato 

executado.

Isso posto, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos os cálculos do débito de acordo com o estipulado na 

sentença da ação revisional nº 2894-03.2006.811.0051 – Cód. 16990 (p. 

132/140).

Em sua atualização do cálculo, o Exequente já deverá considerar os 

valores bloqueados na p. 179.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para a análise do pedido de p. 

186.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22940 Nr: 908-43.2008.811.0051

 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: Almir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Costa, Adonias Gomes de 

Almeida, Graciene Barcelo de Almeida Amorim, Luciene Rodrigues Vilela 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karolaine F. de Freitas - 

OAB:10.101/MT, Ana Kélcia F. de Freitas - OAB:10.541/MT, Wilson 

Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonias Gomes de Almeida 

Júnior - OAB:4064/MT, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada TRANSITOU EM JULGADO, 

sem a interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144580 Nr: 2479-97.2018.811.0051

 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: Jaime Rodrigues Costa, Maria Lúcia Monteiro dos 

Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Reis, Francisco José Reis, Ítala 

Célia Franzoni Reis, Sonia Meyer Reis, Elisabeth Maria Reis de Assis, 

Carlos Alberto Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO 

ARAUJO - OAB:2316, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/08/2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145723 Nr: 2938-02.2018.811.0051

 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: Maria Aparecida Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/08/2018, às 14h45min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102896 Nr: 391-57.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Gasparetto Prestes Bender, Lucas Prestes 

Bender

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 (...) Por este motivo, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente.Dando prosseguimento ao feito, com fundamento nos arts. 6º e 

10º, do NCPC, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, apontarem, de maneira clara e objetiva, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, com 

indicação da matéria que consideram incontroversa.CONSIGNE-SE que no 

referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, às 

provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC.REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidos.ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se 

sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura 

arguição de prejuízo ou cerceamento de defesa. Após, com a 

manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos para 

deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Decorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 

02 de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000242-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVO TUR E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)
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Vistos etc. BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira já qualificada, 

propôs ação de busca e apreensão em face de EXECUTIVO TUR E 

TRANSPORTES LTDA, também já qualificado. Extrai-se dos autos que o 

requerente desiste de prosseguir com o processo e pleiteia a sua 

extinção, sem resolução do mérito (fls. 81). É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Denota-se que o autor não tem interesse no 

prosseguimento do feito. De igual modo, constata-se que não houve a 

triagularização processual, o que dispensa a providência prevista no §4º 

do art. 485 do NCPC. Diante do exposto, por não ser o caso incidência do 

§ 4º do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, VIII do NCPC. DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e 

apreensão expedidos. CONDENO o autor no pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes, com amparo no art. 90 da 

legislação processual vigente. DEIXO de fixar honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a intervenção da parte adversa. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Campo Verde, 08 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99057 Nr: 3754-86.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

aposentadoria por invalidez ao requerente SEBASTIÃO GOMES, no valor 

mensal a ser calculado de acordo com a Lei de regência, desde o dia 

imediatamente posterior ao da cessação do benefício (30.03.2016), com a 

imediata implantação na folha de pagamento do requerido. As prestações 

em atraso deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e de 

juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da parte autora. Por 

corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de 

atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia 

dos documentos necessários para a implantação do benefício ao 

requerente..CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento 

da prolação da sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), 

ISENTANDO-O do recolhimento das custas processuais.Ponderando que a 

presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste 

modo, findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de se proceder ao reexame 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 08 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2104 Nr: 300-26.2000.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredro Volpe - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 Consequentemente, DECLARO extinto o feito executivo, no termos do art. 

924, V, do NCPC. CONDENO o Exequente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98849 Nr: 3690-76.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Moura de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/A

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos 

apenas para o fim retificar o item “c” do dispositivo da sentença, fazendo 

contar que “DEIXO de determinar a exclusão da comissão e permanência, 

eis que o contrato não faz menção quanto sua incidência”. No mais, 

persiste a sentença tal como está lançada, devendo a secretaria 

prosseguir com seu integral cumprimento.INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 06 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111965 Nr: 3351-83.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roger Kroesen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5.308/A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e 

declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida a 

própria. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 11 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 123507 Nr: 2667-27.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvanil Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 
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OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574/SP, Pasquali Parise e Gasparini Junior Advogados - 

OAB:SP/4752

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) liminar os 

juros exigidos no contrato a taxa média de mercado fixada pelo BCB, salvo 

se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar a 

incidência da capitalização de juros, da comissão de comissão de 

permanência e da multa contratual; c) afastar os efeitos da mora; d) 

determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior 

em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser 

acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com 

o índice do INPC , a partir do efetivo pagamento.CONDENO a parte 

requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 11 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115978 Nr: 5159-26.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:MS/4862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

as notas fiscais das mercadorias adquiridas pelo requerido e dos 

comprovantes de entrega e recebimento dos produtos, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Decorrido o prazo 

assinalado, com ou sem manifestação, autos conclusos para 

deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde, 05 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24561 Nr: 2528-90.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Maria Ferreira Kohls Artuso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 I N T I M O o advogado(a)Alexandre Panosso para devolução dos autos 

nº 2528-90.2008, Protocolo 24561, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12631 Nr: 2114-97.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplenagem Ipê Ltda, Kátia Cristina Montoya 

Pinto, Almir Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Gentil - OAB:5404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25004/0

 I N T I M O o advogado(a) Anésio Rieth para devolução dos autos 

nº2114-97.2005, Protocolo 12631, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17848 Nr: 596-04.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionilse Maria Stein - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno para devolução dos autos 

nº 596-04.2007, Protocolo 17848, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21235 Nr: 3550-23.2007.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juilson Marques Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandréia Cláudia Matsumoto Nascimento - 

Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno para devolução dos autos 

nº 3550-23.2007, Protocolo 21235, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23513 Nr: 1474-89.2008.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Rodrigues Borges dos Anjos, Marcia 

Rodrigues Felicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Borges dos Anjos - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Edison Gonçalves de Andrade Junior para 

devolução dos autos nº 1474-89.2008, Protocolo 23513, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27993 Nr: 2150-03.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Gabriel Lorenzzatto para devolução dos autos 

nº4314-09.2007, Protocolo 22002, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 1028-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osvaldo Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 I N T I M O o advogado(a)Marcio Ribeiro Rocha para devolução dos autos 

nº1028-18.2010, Protocolo 30922, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 3489 Nr: 570-16.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes, Zilda Lopes Mancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Dos Produtores Rurais Da 

Gleba Redenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)Marco Antonio Dotto para devolução dos autos 

nº570-16.2001, Protocolo 3489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30113 Nr: 222-80.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackris Implementos e Peças Agric. Ltda, Maria 

Aparecida Guimarães da Silva, Jackeline Queiroz Guimarães Segato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 I N T I M O o advogado(a) Maria Aparecida Frazão Zunta para devolução 

dos autos nº222-80.2010, Protocolo 30113, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82764 Nr: 2402-30.2014.811.0051

 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: Maria Luiza Zaniratto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a) Marla Denilse Rheinheimar para devolução dos 

autos nº2402-30.2014, Protocolo 82764, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79452 Nr: 4230-95.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rufina de Queiroz Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a) Marla Denilse Rheinheimar para devolução dos 

autos nº4230-95.2013, Protocolo 79452, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25080 Nr: 3038-06.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica de Arames Quik-Link Ltda, Tarcisio Melo Amora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 I N T I M O o advogado(a)Nicomedes Lindolfo Freitas Neto para devolução 

dos autos nº3038-06.2008, Protocolo 25080, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22002 Nr: 4314-09.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclésio Schenkel, Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marcio Ribeiro Rocha para devolução dos autos 

nº4314-09.2007, Protocolo 22002, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21999 Nr: 4311-54.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclésio Schenkel, Cyrio Schenkel - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569

 I N T I M O o advogado(a)Marcio Ribeiro Rocha para devolução dos autos 

nº4311-54.2007, Protocolo 21999, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26585 Nr: 700-25.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclésio Schenkel, Cyrio Schenkel - Espolio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670/MT

 I N T I M O o advogado(a)Marcio Ribeiro Rocha para devolução dos autos 

nº700-25.2009, Protocolo 26585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74597 Nr: 3594-66.2012.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Verdes Campos Ltda, Ildefonso Batista 

de Souza, Sandra Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio José Coutinho Medeiros - 

OAB:7921/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marciano Oliveira Monteiro para devolução dos 

autos nº3594-66.2012, Protocolo 74597, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 5693 Nr: 31-79.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS 

MONTE AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Maciel - 

OAB:7301-A/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 I N T I M O o advogado(a)Juscilene Viera de Souza para devolução dos 

autos nº31-79.2003, Protocolo 5693, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84375 Nr: 3570-67.2014.811.0051

 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: Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 I N T I M O o advogado(a)Renato Dias Coutinho para devolução dos autos 

nº3570-67.2014, Protocolo 84375, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81841 Nr: 1741-51.2014.811.0051

 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: Alaor Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)Renato Dias Coutinho para devolução dos autos 

nº1741-51.2014, Protocolo 81841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147668 Nr: 3657-81.2018.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 Autos n° 3657-81.2018.811.0051 (147668)Ação PenalDecisão.Vistos 

etc...REVOGO a prisão preventiva JOSÉ EDUARDO DE JESUS, podendo o 

requerente responder em liberdade, desde que outras razões não venham 

a justificar a sua segregação, mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP:I – Pagamento 

de fiança, fixado em 01 (um) salário mínimo;II - comparecimento periódico 

em juízo, em uma vez por mês, até o dia 10 (dez) de cada mês, para 

justificar suas atividades, bem como em todos os atos em que for 

chamado;III - proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de 

prostituição e pontos de venda ou uso de drogas;IV - proibição de 

ausentar-se da Comarca durante o curso do processo por mais de 15 

dias, sem autorização do Juízo;Consigno ainda que, o descumprimento a 

qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar 

decretação da prisão preventiva do Indiciado (artigo 282, § 4º, do 

CPP).Lavrado o termo competente e depois de o valor arbitrado ser 

depositado em conta judicial vinculada ao processo, expeça-se alvará de 

soltura em favor do indiciado, colocando-o imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo não tiver que permanecer preso. Anoto que em 

caso de impossibilidade de pagamento do valor ora arbitrado, deverá o 

flagranteado comprovar tal condição através de documentos hábeis. 

Ressalto que o oficial de justiça deverá intimar o Indiciado das obrigações 

impostas, advertindo-o das sanções previstas para o caso de 

descumprimento. INTIME-SE a vítima dessa decisão, pessoalmente.Ciência 

ao Ministério Público e a Advogada.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 7 

de junho de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18522 Nr: 871-50.2007.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cunha de Jesus - 

OAB:52.553/BA

 Autos nº. 871-50.2007.811.0051 (18522)Ação PenalDecisão.Vistos 

etc...., DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada 

contra Antônio José de Oliveira, qualificado nos autos.EXPEÇA-SE o 

competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. O 

acusado só será liberado, entretanto, após ser devidamente citado dos 

termos da inicial, ocasião em que deve indicar se possui Advogado 

constituído ou necessita do atendimento da Defensoria 

Pública.Salientando-se que já houve a expedição de carta precatória para 

citação do réu à p. 131/132, a qual deverá ser consultada, a fim de 

verificar se já houve seu integral cumprimento.Intime-se o Ministério 

Público e o Advogado.Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de 

Justiça plantonista.Expeça-se o necessário. Às providências.Campo 

Verde/MT, 8 de junho de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74836 Nr: 3836-25.2012.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANI PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:21223

 Autos n° 3836-25.2012.811.0051 (74836)

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo a apelação ofertada pelo réu Waldir Alarcão Cividini, nos seus 

legais e jurídicos efeitos. As razões recursais já foram apresentadas (p. 

213/225).

Assim, dê-se vista ao Ministério Público, para que no prazo de oito dias, 

ofereça as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

Findo o prazo, com ou sem as razões, remetam-se os presentes autos à 

superior instância, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147990 Nr: 3802-40.2018.811.0051
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rodrigues de Miranda Neto, Kemuel 

Moreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anabel Gomes Pitaluga - 

OAB:48338, Euripedes Barsanulfo Paulino - OAB:33215

 Autos n° 3802-40.2018.811.0051 (147990)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha MOACIR RODRIGUES DE 

SOUZA para realizar-se no dia 26 de junho de 2018, às 13h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e os Advogados dos 

Réus constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de feito com réu preso.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010499-48.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FARIAS DOS REIS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BRASIL DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/09/2018 Hora: 13:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-14.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

IRENI MARIA DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LOURENCINI AISE (REQUERIDO)

PEDRO LUIS AISE (REQUERIDO)

 

Diante da certidão emitida pela Sra. Oficiala de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar o autor para que dê andamento ao feito e requeira o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO ANGONESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 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 

26/06/2018 Hora: 13:40hs, 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: 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 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 5MB cada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA SINAL VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000464-41.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
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oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar que o débito 

inserido no cadastro de inadimplentes em nome do Autor é devido. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Á Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pelo Reclamado 

é capaz de causar lesões financeiras o Autor, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alega que o débito cobrado e 

negativado pela Requerida foi devidamente quitado e a inclusão do seu 

nome em órgão de restrição ao crédito é indevida. O Autor alega que na 

data de 26.04.2018 fez um acordo com a Requerida acerca da dívida em 

aberto, pagando o valor de R$900,00 (novecentos reais), quitado o débito. 

Para comprovação de suas alegações o Requerente trouxe aos autos 

recibos de ID 13143411, bem como o extrato para comprovar que seu 

nome encontra-se cadastrado em órgão de restrição ao crédito (ID 

13431144), cuja restrição foi incluída pela Requerida. Logo, entendo 

verossímeis as alegações do Reclamante, merecendo acolhimento o pleito 

liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte Reclamante é plausível, mas 

que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela antecipada aduzido pelo Reclamante para 

determinar que a Requerida promova a BAIXA de seu nome dos cadastros 

de inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos presentes autos, 

até ulterior determinação deste Juízo. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000508-60.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que a Autora sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000266-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MARX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de Embargos à Execução movidos por Sky 

Serviços de Banda Larga LTDA, em que se insurge quanto ao valor da 

multa diária postulada pela parte Exequente, sustentando, em suma, haver 

excesso de execução, enriquecimento ilícito da parte contrária e 

inexigibilidade do débito (ID 10707422). Instada a se manifestar, a parte 

Exequente pugnou pela improcedência da impugnação apresentada (ID 

10928778). Decido. A controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, em 

relação à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação principal 

estabelecida em sentença. Na hipótese dos autos, verifica-se que na ação 

principal (8010226-30.2016.811.0051) foi julgada procedente, nos 

seguintes termos: “1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(Três mil reais) de indenização por danos morais; 2 - DETERMINO que a 

reclamada restabeleça o serviço e substitua o aparelho ao autor no prazo 

de 48 horas, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária que fixo 

no valor de R$ 100,00; 3 - Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ);” Dito isso, ainda que tenha sido cumprida 

a obrigação principal, ficou pendente o cumprimento da obrigação de 

fazer, concernente ao restabelecimento do serviço e substituição do 

aparelho da parte autora, sob pena de multa diária em R$ 100,00. Dessa 

forma, a parte Executada foi devidamente intimada para cumprir a 

obrigação de fazer, no prazo de 48 horas. Entretanto, a parque Exequente 

comprovou que a substituição do aparelho ocorreu apenas no dia 

19.05.2016, apontando o descumprimento da ordem judicial pelo período 

de 53 dias. De outro lado, a parte Executada deixou de comprovar o 

contrário, já que não trouxe qualquer prova confirmando que o 

cumprimento da obrigação de fazer ocorreu dentro do prazo estipulado, 

ou, até mesmo, antes da data informada pela parte Exequente. Portanto, 

torna evidente o direito da parte Exequente ao recebimento da multa 

cominatória, na forma acima descrita. Por guardar similitude com o 

assunto, trago a baila a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÍVIDA POSTERIORMENTE AO 

ACORDO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. REJEIÇÃO. 

CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. ÔNUS 

PROBATÓRIO DO RÉU DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. MANTIDA A 

MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00, LIMITADA A 20 DIAS, QUE IMPORTOU EM R$ 

2.000,00, PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007100118 RS, Relator: Mara 

Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/09/2017, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/09/2017) É cediço que as astreintes são, por definição, medidas 

coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao cumprimento de uma 

determinação judicial imposta em seu desfavor. Explica Luiz Guilherme 

Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento 

do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de 

pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a 

ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica 

forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja 

fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim”. 

(Código de Processo Civil comentado. 2º Edição, 2010, p.428). Tem 

previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: “Art. 537. A multa 

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (...). 

Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa diária ao devedor, 

desde que suficiente e compatível com a obrigação, fixando prazo 

razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um lado, em 

razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da relação 

jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, cumprir 

com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das astreintes 

impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. In 

casu, como supramencionado, a fixação de Astreintes não se configura 

ilegal, visto que abarcada pela legislação pátria, no art. 537 e seus 

parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se desarrazoada a aplicação e 

quaisquer outras diligencias, como as previstas no §5° do art. 84 do CDC, 

as quais são meramente exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, 

verifica-se, desde logo, que a multa não restou fixada em valor excessivo, 

pois alcançou o montante de R$ 5.300,00, o que se figura em quantidade 

razoável em consideração ao valor da obrigação principal, qual seja, de 

R$ 3.000,00. Portanto, o valor da multa não configura o enriquecimento 

sem causa da parte a quem favorece, tendo sido observados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo improcedente a impugnação à execução, 

para manter o valor alcançado da multa cominatória, de R$ 5.300,00. Por 

conseguinte, EFETUE-SE o levantamento do valor penhorado nos autos (ID 

10593410) em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela (ID 

10928778). Por fim, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde, 11 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 023/2018

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, NA FORMA DA LEI, R E S O L V E : 

Art. 1º. Designar Correição Ordinária no Foro Extrajudicial da Comarca de 

Canarana, Estado de Mato Grosso, nos dias 23 e 24/07/2018, a partir das 

08:00 horas (MT) com possibilidade de prorrogação. Art. 2º. Designar a 

servidora Suelen Gonçalves de Souza, Assessora de Gabinete I, matrícula 

20688, para secretariar os trabalhos durante a correição. Art. 3º. 

Determinar aos responsáveis, que apresentem todos os livros, pastas e 

demais documentos para vistoria designada. Art. 4º. As autoridades 

legalmente constituídas, os senhores advogados ou qualquer pessoa do 

povo que tenham reclamações a formular, ficam convidados a fazê-las no 

horário de expediente dos Órgãos citados, diretamente ao Juiz de Direito, 

que determinará as providências cabíveis. Art. 5º. Comunique-se ao 

Ministério Público, Defensoria Pública e a Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Art. 6º. Determinar a Secretária que proceda a 

afixação desta Portaria no átrio do Fórum e Órgãos a serem 

correicionados, remetendo cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de 

s u a  p u b l i c a ç ã o ,  r e v o g a d a s  a s  d i s p o s i ç õ e s  e m 

contrário.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.Canarana-MT, 11 de junho 

de 2018.DARWIN DE SOUZA PONTESJuiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 3740-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Do que se detém dos autos o Requerente foi preso, em cumprimento ao 

mandado de prisão preventiva decretada às fls. 49/50, pela prática do 

crime de homicídio qualificado, com pena máxima superior a 04 (quatro) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 283 de 599



anos.Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos 

constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do 

Requerente ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH, visto que estão presentes as 

hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos 

artigos 312 e 313, do CPP.Assim sendo, ante a gravidade do delito narrado 

nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, em 

conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer 

modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão 

preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva 

às fls. 55/93, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, 

como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a 

segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição 

por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.Às providências. 

Cumpra-se.Canarana, 08 de junho de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 34-75.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA, LEONARDO 

SOUSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 052/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Ré(s) na 

pessoa de seu procurador(ª) Dr. (ª) FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA, 

via DJE, acerca da designação da audiência de interrogatório do Réu, 

Leonardo Souza do Nascimento, a ser realizada no dia 26/06/2018, às 

14h15min (MT), no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Chapada dos Guimarães - MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57916 Nr: 2903-79.2016.811.0029

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PUBLICAR 3 X COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 2903-79.2016.811.0029 Código 57916

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Romalino Ferreira

PARTE REQUERIDA: Neusa Geraldi Ferreira

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, 1. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por 

Romalino Ferreira requerendo a interdição de Neusa Geraldi Ferreira 

(qualificados nos autos). 2. Na exordial de fls. 05/08, narrou a parte 

requerente que é casado com há 49 (quarenta e nove) anos com a 

requerida, conforme certidão de fls. 14. Alega ainda que a requerida foi 

diagnosticada com a Doença de Alzheimier há cerca de 10 (dez) anos e, 

desde então seu quadro clínico vem piorando. 3. Assevera que a 

requerente necessita da ajuda de familiares para realizar todos os atos da 

vida civil, inclusive atividades simples como tomar banho e se alimentar. 

Aduz que, a requerida já é aposentada por invalidez e busca a majoração 

em 25% (vinte e cinco por cento) para o cuidador permanente, fazendo-se 

necessária sua interdição para o requerimento administrativo junto ao 

INSS. 4. Diante disso, requer seja decretada a interdição para que o 

requerente possa gerir o referido benefício em seu interesse. 5. Juntou os 

documentos de fls. 09/30. 6. Recebida a exordial, o requerente foi 

nomeado como curador especial da requerida, bem com designada perícia 

para exame da interditada. 7. Perícia realizada às fls. 47/50. 8. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação de Interdição 

ajuizada por Romalino Ferreira requerendo a interdição de Neusa Geraldi 

Ferreira (qualificados nos autos). 10. Dispõe o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...)” 11. Pelo exposto, 

verifica-se que mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o 

julgamento antecipado é permitido se o fato não precisar ser provado em 

audiência, como no presente caso, uma vez que consta dos autos laudo 

médico, bem como com o que consta nos respectivos autos, restando 

comprovada a incapacidade da Interditada, e os cuidados despendidos 

com a mesma pelo autor. 12. Diante dos fatos ora relatados, percebo que 

realmente deve ser deferido o pedido contido na inicial, considerando 

ainda o laudo médico pericial de fls. 47/50, onde se colheu a impressão de 

que realmente a Interditada é portadora de demência grave associada á 

psicose, de caráter permanente. 13. Em resposta a outros tantos quesitos, 

o expert considerou ainda que em consequência a demência apresentada 

possui surtos psicóticos afetivos, delírios e alucinações, o que resulta na 

incapacidade de, por si só, gerir sua pessoa ou administrar seus bens. 14. 

Pelo exposto, decreto a interdição da Requerida NEUSA GERALDI 

FERREIRA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 1º, caput, do CC e de acordo com 

o artigo 1.775, caput, do Código Civil, nomeio-lhe como curador definitivo o 

Sr. ROMALINO FERREIRA. 15. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Nos 

termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro da 

sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 17. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 18. Isento de custas. P.I. 

Cumpra-se

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 14 de maio de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 40/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR o Senhor VINICIUS FREITAS FRANÇA, mat. 26.156, portador 

do RG nº 19787677-SSP/MT e do CPF nº 029 479 301 - 18, do Cargo de 

Assessor de Gabinete II, Grupo Ocupacional PDA/CNE-VIII, do Gabinete da 

2ª Vara Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães, a partir da 

publicação, ficando o mesmo NOMEADO no Gabinete da 1ª Vara Cível e 

Criminal a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 7 de junho de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro

 P O R T A R I A N.º 041/2018 – DF

 LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 
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suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR a Senhora LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA 

SOUZA, portadora do RG nº 1654398-0-SSP/MT e do CPF nº 031 977 201 

- 21, para exercer o Cargo de Assessora de Gabinete II, Grupo 

Ocupacional PDA/CNE-VIII, do Gabinete da 2ª Vara Cível e Criminal de 

Chapada dos Guimarães, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício;

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 7 de junho de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 12/2018 – DF

 EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DOS 

INTERESSADOS NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO 

(JUSTIÇA COMUNITÁRIA) NA COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES/MT O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR SALLES DE 

ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada 

dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais e; RESOLVE: 

CONSIDERANDO o Processo Seletivo recrutamento dos interessados no 

serviço voluntário de Agente Comunitário (Justiça Comunitária) da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT CONSIDERANDO que O 

Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, DD. 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de oportunizar o 

Processo Seletivo para recrutamento dos interessados no serviço 

voluntário de Agente Comunitário (Justiça Comunitária) por meio do Edital 

nº 06/2018/JC/PRES; CONSIDERANDO que a candidata Emenegilda Arruda 

de Melo Queiroz realizou a prova objetiva, discursiva e a entrevista abaixo 

descrito.

 PUBLICAR nesta data o resultado definitivo conforme abaixo descrito.

 Prova objetiva: 30 pontos

 Prova discursiva: 40 pontos

 Entrevista: Aprovada

 Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87185 Nr: 4288-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Marcia Gozzo Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 6098-53.2017.811.0024

 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: LEIDIANE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130 MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, Raissa 

Dias Vitor da Silva - OAB:OAB/MT 19.807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922

 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.: 73961 Nr: 1899-56.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolônio Bouret de Mello, Dilza Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALVÂO PERES - 

OAB:18428-B /MT, RUBENS GIORDANI ELIAS - OAB:11128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77181 Nr: 3396-08.2015.811.0024

 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: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas, 

Idvaldo Messias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Delcidio Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:8340-B

 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.: 87328 Nr: 4429-96.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA MERCES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94603 Nr: 3205-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87116 Nr: 4234-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lino da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo LEGAL, 

acerca DA CERTIDÃO RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80064 Nr: 1201-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 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: Isabel Cristina Melon de 

Souza Neves - OAB:5656, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da defesa apresentada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 6204-15.2017.811.0024

 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: JAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 24 de julho de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 3712-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER, ESTADO DE MATO GROSSO - 

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca das informações retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79532 Nr: 983-85.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdC, WNBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O, Queren-Hapuque Albernaz Marques - OAB:19614/0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20174 Nr: 815-64.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Pupin, Zoofort Suplementação 

Animal Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Eliana Ferreira Neves - OAB:10.474, Fabiano 

Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT, Luciano Lacerda Nunes - 

OAB:10839, Vinicius Castro Cintra - OAB:10044

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte executada, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1840 Nr: 353-88.2000.811.0024

 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: Pedro Martins Verão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Clementino da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) 

dias, sob as penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18317 Nr: 993-47.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão de fl. 120, 

devendo ser providenciada a regularização do CPF da autora, para 

posterior expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20217 Nr: 852-91.2008.811.0024

 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: Wilmar Antonio Achtschin de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlia Jane Brandão Martins 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 286 de 599



Garcia - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42916 Nr: 333-77.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Graciano Hermógenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela De Almeida 

Vitalino - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que trata-se de pedido de 

liberdade provisória formulado pelo acusado CANUTO GRACIANO 

HERMÓGENES, alegando, em suma, que o réu não ostenta quaisquer das 

hipóteses situadas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.Com vistas, o 

parecer do MP foi desfavorável.Assim, pelo teor dos autos, em especial, a 

decisão do decreto preventivo, entendo que não mais estão presentes os 

requisitos da aplicação da lei penal e da ordem pública, uma vez que o réu, 

preso, compareceu aos autos com endereço certo e não mais reside 

próximo das propensas vítimas.Portanto o decreto prisional deve ser 

revogado, com a aplicação de medidas cautelares diversas, quais 

sejam:"a) Comparecimento a todos os atos do processo do qual for 

notificado;b) Comparecimento mensal em juízo para justificar suas 

atividades e informar seu endereço atualizado;c) Proibição de frequentar 

bares, boates e locais congêneres;d) Comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço; e) Não cometer novas infrações penais, sob pena 

de ter a prisão preventiva decretada, nos termos do §4.º art. 282 do 

Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal n. 12.403, de 

2011)"Expeça-se, para tanto, o competente alvará de soltura, se por outro 

motivo o acusado não estiver preso.Outrossim, INTIME-SE o advogado do 

réu para, no prazo de 10 dias, apresentar sua defesa prévia, 

oportunidade que será analisado o caso de absolvição sumária (art. 397 

do CPP) ou será designada audiência instrutória.Quanto aos pedidos do 

MP de fls. 252, DETERMINO a expedição de carta precatória para oitiva 

das vítimas e da testemunha, observando-se que as testemunhas Maria 

Auxiliadora e Raimundo Fraga Santos já foram ouvidos (fls. 168 e 203). E, 

homologo o pedido de desistência das testemunhas Maria Clara de Arruda, 

Zenildo Graciano de Arruda e Acelino Graciano Hermógenes, requerido 

pelo Ministério Público.E, por fim, cumpra-se a decisão de fls. 102-103, no 

que tange ao estudo psicossocial já deferido nos autos, expedindo-se, 

para tanto, carta precatória, caso necessário.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 3410-89.2015.811.0024

 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 Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:SP 248970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:SP89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, mais especificamente a petição protocolada no dia 

9.1.2018, chega-se à conclusão de que o seu subscritor veiculou pedido 

que não se coaduna com a atual situação do processo.

Com efeito, pugnou pelo desentranhamento do mandado para nova 

tentativa de cumprimento, sem se atentar ao fato de que já havia sido 

deferido pedido de bloqueio do veículo via Renajud, justamente pelo fato 

da requerida ter sido citada e declarado que o vendeu e desconhece o 

seu paradeiro.

Conclusão.

Desta feita:

I. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado.

II. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se 

pretende a conversão da ação em execução, conforme permite o art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para atender ao consignado no item anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, §1º, do CPC).

IV. Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio, em ambas as hipóteses, deverá ser 

certificado.

V. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5595-32.2017.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Luchetti 

Rodrigues - OAB:12.409-A, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239, 

RICARDO LOMBARDI THURONYI - OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição retro, bem como para atender à intimação anterior, 

depositando a complementação da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1117 Nr: 16-75.1995.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roder Junior.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busíquia - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Lyvia 

Chrystina Miranda Pedroso - OAB:19.654, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100964 Nr: 6224-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça retro, devendo ainda providenciar o 

depósito complementar da diligência do Oficial de Justiça.

2ª Vara

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000288-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT0006347A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, cumprindo as determinações legais, intimando 

o advogado da parte autora, pelo D iário Eletrônico, para comparecimento 

da Requerente na perícia médica, agendada para o dia 31 de Agosto de 

2018, às 11h40min, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, devendo a pessoa periciada ou seu representante legal 

ser advertido(a) de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.)... Bem como intimação do 

advogado da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101111 Nr: 59-06.2018.811.0024

 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: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 BANCO RCI BRASIL S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor 

de ELIANA CINTRA SANCHES, pelos motivos declinados na inicial.

 Em 10.1.2018, a parte autora foi intimada para que manifestasse acerca 

de eventual litispendência, tendo deixado escoar o prazo para tanto, 

conforme certidão de 24.5.2018.

É o relatório.

Decido.

 Em análise da inicial, quando comparada com a de n° 

6151-34.2017.811.0024 (cód. 100788), vê-se que são ações idênticas, 

tendo os mesmos elementos, isto é, partes, causa de pedir e pedido, tendo 

sido ambas distribuídas na mesma data (21.8.2017).

 Verifico, portanto, que é caso de extinção do presente processo sem 

apreciação do mérito, em razão da litispendência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo.

Sem custas remanescentes e honorários sucumbenciais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 2247-69.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxsuel Cardoso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 Vistos, etc.

 I. Considerando que há notícia de nova prisão em decorrência da suposta 

prática de fato definido como crime (feito cód. 105195 – 2ª Vara de 

Chapada dos Guimarães), designo audiência de justificação para o dia 

18/6/2018, às 14h15m.

II. Intime-se e requisite-se o reeducando.

III. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria.

IV. Seguem anexas as informações requisitadas pelo Desembargador 

Relator do Habeas Corpus nº 1005544-42.2018.8.11.0000.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86851 Nr: 4100-84.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Angelim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA S. DE MACEDO 

- OAB:14.511/MT

 Vistos, etc.

I. Com fulcro no art. 914 do CPC, determino a intimação do executado, por 

meio de seu advogado, para que comprove nos autos a distribuição dos 

embargos à execução opostos e juntados equivocadamente no presente 

feito, já que não cabe ao Juízo, mas a parte fazê-lo, inclusive com o 

recolhimento das taxas e custas judiciárias. Prazo: 5 (cinco) dias, sob 

pena de desconsiderar os pedidos nele veiculados.

Decorrido o prazo, caso não seja cumprida a determinação, certifique-se.

II. Sem prejuízo do acima exposto, intime-se a exequente para indicar bens 

do executado que sejam passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a exequente, 

pessoalmente, para fazê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, §1º, do CPC).

IV. Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70049 Nr: 429-87.2015.811.0024

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOPÁZIO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonízio de Souza Araújo - ME, Leonizio Souza 

de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:44311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Acolho o pedido veiculaod por meio da petição protocolada no dia 

28.9.2017. Diligencie-se o necessário para retificar o polo ativo da 

presente demanda.

II. Em seguida, cumpra-se integralmente a sentença exarada nos autos.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40837 Nr: 3181-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisio Rodrigues de Godoy

 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: MARINA GOSTA GODOY - 

OAB:21855/MT
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 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a quitação do débito informado 

pelo executado a f. 30/31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67800 Nr: 3149-61.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Jovina da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista que trata-se de processo que envolve moradia popular, 

DETERMINO a realização de estudo social, pela equipe multidisciplinar da 

Comarca, no prazo de dez (10) dias, a fim de que se observe ‘in loco’ a 

situação da requerente.

II. Aportado o laudo, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, primeiramente a requerente.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Após, decidir-se-á quanto à conveniência da realização de audiência 

de instrução.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90834 Nr: 1502-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAO SU CHEN CAREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sampaio Pacheco, Rosiléia de Paula 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17568/O

 Vistos, etc.

 I. Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, se desejam produzir 

outras provas, além das carreadas nos autos, especificando e 

justificando a necessidade em caso positivo. No que diz respeito ao 

Município, sua intimação deverá observar o que dispõe o art. 75, III, do 

CPC, sendo vedada a intimação por meio de assessor jurídico.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84503 Nr: 3134-24.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARION MICHAEL BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO BORGES DA SILVA - 

OAB:24390

 Vistos, etc.

 I. Designo o dia 3.7.2018, às 15h, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

II. Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.

IV. Se o(s) réu(s) estiver(em) preso(s), requisite(m)-se.

V. Intime eventual vítima existente no feito.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34721 Nr: 509-27.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Luciana Bezerra de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Laís Alessandra de Moura Moreira - OAB:13.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Andréia Luciana 

Bezerra de Moraes em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 201), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 176/178, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 170-78.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio Moacyr de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Reinaldo Caram - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Herminio Moacyr de 

Paula em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 301/302), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 227/230, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 282-71.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Conceição do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nota-se a ausência de procuração outorgando 

poderes ao subscritor, de forma que resta impossibilitada a expedição de 

Alvará para levantamento de valores tal como a prática de qualquer ato 

processual sem que seja juntado o devido documento.

 II. Intime-se o advogado para no prazo de 15 dias acostar aos autos 

procuração devidamente assinada.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19614 Nr: 260-47.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregório Pereira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando o pedido de levantamento, tal qual formulado pelo advogado 

do requerente, observa-se pela procuração juntada na fase de 

conhecimento da demanda que o autor é pessoa não alfabetizada, 

conquanto tenha sido a procuração realizada por instrumento particular.

 II. Desse modo, é forçoso concluir que tinha o autor ciência dos poderes 

constantes na procuração, especialmente, o de receber valores em seu 

nome.

 III. Assim, intime-se o advogado do requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente procuração por instrumento público ou à rogo, 

subscrita por duas testemunhas. Eventualmente, apresente conta 

bancária de titularidade da parte autora para o respectivo levantamento.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21331 Nr: 1950-14.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenir Benedita Ferreira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Zenir Benedita 

Ferreira da Mata em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 204/205), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 175/176, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64001 Nr: 41-24.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Dias Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Laudelina Dias 

Moraes em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 120/121), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 98/99, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35155 Nr: 965-74.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Wilson Rodrigues 

Noleto, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 176), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 166/168, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 
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anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 699-48.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Francisca 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Martinha Francisca 

dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 107/108), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 96/98, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 16911 Nr: 1495-20.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I.Diante do exposto, em razão da concordância da parte impugnada, 

homologo o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 193 vº, fixando o valor 

devido à parte autora em R$ 32.251,99.II.Chamo o feito à ordem, o que 

faço para INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pelo senhor 

Aurélio Ribeiro dos Santos.III.Transcorrido o prazo para recurso, 

certifique-se e expeça-se a RPV, conforme valor fixado.IV.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20464 Nr: 1099-72.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Domingas da Conceição

 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:

 I.Diante do exposto, em razão da concordância da parte impugnada, 

homologo o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 193 vº, fixando o valor 

devido à parte autora em R$ 32.251,99.II.Chamo o feito à ordem, o que 

faço para INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pelo senhor 

Aurélio Ribeiro dos Santos.III.Transcorrido o prazo para recurso, 

certifique-se e expeça-se a RPV, conforme valor fixado.IV.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 2039-03.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Augusta Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Lourdes Augusta 

Souza do Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 131/132), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 121/124, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 1866-42.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle de Jesus Teixeira, Emanuelle de Fátima Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, PABLO 

RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Danielle de Jesus 

Teixeira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 189/190), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 150/159, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMOS GRABOWSKI (REQUERENTE)

SINOMAR BARBOSA SICUNDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS CAMARGO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Data: 03/07/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 11 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-88.2018.8.11.0009

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:

MARILI SILVA AQUINO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 11 de junho de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000665-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FOX COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

VALERIA DE MOURA RODRIGUES OAB - SP157518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAPORE CARNE S/A (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13545694. COLÍDER, 11 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39736 Nr: 1584-88.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55533 Nr: 112-76.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos sem custas, pois que 

deferida a gratuidade da justiça no feito, nos termos do art. 603 da 

CNGC/MT.

Ante o teor da petição de fls. 112/113, oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Monte Verde para que proceda à baixa da averbação 

junto à matrícula nº 2516, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a subscritora do pedido para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19769 Nr: 57-68.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ DE INVESTIMENTO. CRÉDITO E FINACIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CARLOS VIEIRA & CIA LTDA, 

ADHMAR BRIZZI TRIZZI, ADÃO IUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT 

- 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 93906 Nr: 1994-34.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY GUILHERME PERAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL TOFOLI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Ruy 

Guilherme Peral da Silva em face de Ismael Tofoli Soares, advindo da 

prestação de serviços advocatícios.

Devidamente citado (fl. 26), o executado alegou a incompetência absoluta 

deste Juízo para processar e julgar o feito e, por se tratar de pessoa 

idosa, pugnou pela remessa dos autos à Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, foro de seu domicílio. Aduziu ainda, que o trâmite dos 

autos em Comarca diversa da pretendida causaria prejuízo à defesa.

Instado a se manifestar, o exequente manifestou concordância quanto a 

incompetência deste Juízo, contudo, requereu a remessa dos autos à 

Comarca de Cáceres, foro eleito nos contratos em questão (fls. 47/48).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Assiste razão à parte exequente.

Isso porque, malgrado o executado esteja amparado pelo Estatuto do 

Idoso, pois nascido em 20/10/1946, nota-se que este feito não discute 

quaisquer das hipóteses previstas no capítulo III da Lei 10.741/03, hábeis a 

ensejar o deslocamento da competência absoluta do juízo ao foro de 

domicílio do idoso, nos termos do art. 80 da Lei 10.741/03 e art. 53, inciso 

III, alínea e, do NCPC.

De outro lado, tratando-se de lide fundada em direito pessoal, as partes 

podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo 

foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

No respeitante, a súmula 335 do Supremo Tribunal Federal:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do 

contrato.”

Considerando a eleição da Comarca de Cáceres para dirimir conflitos nos 

contratos de fls. 14/15, objetos do litígio, não há se falar em competência 

deste Juízo, tampouco competência do Juízo da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Comarca de Cáceres, 

nos termos do art. 63 do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Intimem-se.

Proceda-se às anotações e baixas necessárias, observando-se em tudo 

a novel CNGC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96469 Nr: 3561-03.2015.811.0009

 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: ZILDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44962 Nr: 1837-42.2007.811.0009

 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): LUIZ DA SILVA VALERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:50.879 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12815 Nr: 974-96.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY CARRETERO, DANIELLI ADAMOVISKI 

CARRETERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA 

GODOY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 

1000342-57.2018.8.11.0009 Espécie: Benefício Previdenciário Parte 

Autora: Ivone Pereira Teixeira Parte Ré: Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS Data e horário: Quarta-feira, 06 de junho de 2018, às 14h 

PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi Ishikawa Parte Autora: Ivone 

Pereira Teixeira Advogado: Frederico Stecca Cioni OCORRÊNCIAS Aberta 

a audiência, as partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização 

do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo, em conformidade com o art. 521 da CNGC. 

Constatou-se a ausência do representante do INSS, apesar de 

devidamente intimado (Num. 12611381 - Pág. 1/2). Em seguida, o MM. Juiz 

procedeu das testemunhas da parte autora José Carlos da Silva e Zuleida 

Pereira da Silva, conforme termos em apartado. Em razão de a 

contestação da parte ré ter aportado em 30/05/2018, concedeu-se vista 

dos autos à parte autora para o oferecimento de suas alegações finais, a 

qual foi dispensada pelo douto advogado. A parte autora ofereceu 

alegações finais nos seguintes termos: “MM. Juiz, ofereço alegações 

finais remissivas à inicial”. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos. I - 
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RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por idade rural c/c tutela antecipada proposta por IVONE 

PEREIRA TEIXEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, sustentando, em breve síntese, que possui os requisitos 

legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício na 

condição de segurado(a) obrigatório(a). Em contestação, a autarquia 

federal arguiu prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou ausência de qualidade 

de segurado(a), em razão da precariedade de documentos, não restando 

demonstrado o labor rural e o regime de economia familiar pelo prazo de 

carência. Daí requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, 

seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97 no cálculo dos juros de mora e da 

correção monetária e, por fim, a isenção do pagamento de custas 

processuais e o arbitramento dos honorários em patamar abaixo de 10% 

(dez por cento), tendo como base de cálculo apenas as parcelas 

vencidas até a sentença (Num. 13451886 - Pág. 1/4). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prejudicial A arguição da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte 

qualquer efeito, pois que o indeferimento administrativo do benefício se 

deu, aparentemente, em 04/12/2017 (Num. 13451902 - Pág. 3), sendo que 

a presente ação previdenciária foi proposta em 20/02/2018. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito 

Nos termos do art. 39 c.c. art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, é devida a 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural que contar com, no mínimo, 

60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se 

mulher, mediante a comprovação do exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência, de acordo com a tabela progressiva constante 

do art. 142 da mesma lei. O requisito da idade está plenamente satisfeito, 

haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 27/11/1959 (Num. 

11833949 - Pág. 3). Todavia, quanto ao tempo de exercício de atividade 

rural, verifica-se que a autora não demonstrou satisfatoriamente fazer jus 

ao benefício ora pleiteado. O início de prova material exigido pode ser 

constituído por dados de registro civil, documentos públicos, declarações 

de sindicatos de trabalhadores rurais ou de ex-patrões em que conste a 

qualificação do interessado como trabalhador rural. Assim, é certo que 

documentos antigos, constituídos muito antes do período de carência, não 

são hábeis a demonstrar a atividade rural necessária à concessão do 

benefício. No respeitante: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES À AFERIÇÃO DA 

EFETIVA ATIVIDADE CAMPESINA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O 

trabalhador rural tem direito à aposentadoria especial, aos 60 (sessenta) 

anos, se homem, e aos 55 (cinquenta e cinco), se mulher (art. 201, 

parágrafo 7º, II, CF/88), comprovados o exercício de labor no campo e o 

período de carência (art. 143, da Lei nº. 8.213/91). 2. A comprovação do 

efetivo exercício de atividade rural só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal (Súmula nº. 149/STJ), sendo que aquela deve ser 

contemporânea à época dos fatos a provar (Súmula nº. 34/TNU-JEF). 3. 

Diante da fragilidade dos documentos constantes nos autos (todos do ano 

de 2004) e da impossibilidade da comprovação de tempo de serviço rural 

unicamente por depoimentos testemunhais, não há como deferir o pedido 

de aposentadoria rural (segurado especial) contido na exordial, visto que 

não restou comprovado o labor no campo no período de carência do 

benefício, nem a condição de trabalhador rural. 4. Precedentes do egrégio 

STJ. 5. Apelação do particular improvida.” (Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, AC 201099990001622, Relator(a) Desembargador Federal Paulo 

Gadelha, Segunda Turma, DJE - Data:22/06/2010, Página: 145). No mesmo 

sentido, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais (TNU) editou a Súmula 34, que dispõe: 

“Súmula 34. Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. No 

particular, verifica-se que o documento acostado pela autora é decorrente 

de declaração própria ou conjunta da atividade que afirma ter exercido, 

despida de evidências efetivas da prática agrícola, a exemplo de certidão 

de casamento com José Aparecido Alves Teixeira (Num. 11833983 - Pág. 

2), documento que, como dito, é formado por mera declaração do 

interessado, o qual, por si só, é insuficiente a demonstrar o exercício de 

atividade rural contemporânea ao período de carência. Ressalta-se que 

não há sequer uma nota fiscal a referendar a propalada condição de 

trabalhadora rural durante todo o período, nem mesmo de aquisições de 

produtos e insumos relacionados à lida campesina, quer em nome próprio, 

quer em nome do falecido cônjuge. Então, ainda que os depoimentos 

colhidos em audiência apontem a prática de trabalho rural pela parte 

autora, não se admite a prova exclusivamente testemunhal para a 

concessão do benefício, consoante a sólida jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Súmulas 

149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

rejeitada a arguição prejudicial, JULGO IMPROCEDENTE 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, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria rural por idade. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Parte Autora: Ivone Pereira Teixeira Advogado: 

Frederico Stecca Cioni
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 

1000342-57.2018.8.11.0009 Espécie: Benefício Previdenciário Parte 

Autora: Ivone Pereira Teixeira Parte Ré: Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS Data e horário: Quarta-feira, 06 de junho de 2018, às 14h 

PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi Ishikawa Parte Autora: Ivone 

Pereira Teixeira Advogado: Frederico Stecca Cioni OCORRÊNCIAS Aberta 

a audiência, as partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização 

do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo, em conformidade com o art. 521 da CNGC. 

Constatou-se a ausência do representante do INSS, apesar de 

devidamente intimado (Num. 12611381 - Pág. 1/2). Em seguida, o MM. Juiz 

procedeu das testemunhas da parte autora José Carlos da Silva e Zuleida 

Pereira da Silva, conforme termos em apartado. Em razão de a 

contestação da parte ré ter aportado em 30/05/2018, concedeu-se vista 

dos autos à parte autora para o oferecimento de suas alegações finais, a 

qual foi dispensada pelo douto advogado. A parte autora ofereceu 

alegações finais nos seguintes termos: “MM. Juiz, ofereço alegações 

finais remissivas à inicial”. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 
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aposentadoria por idade rural c/c tutela antecipada proposta por IVONE 

PEREIRA TEIXEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, sustentando, em breve síntese, que possui os requisitos 

legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício na 

condição de segurado(a) obrigatório(a). Em contestação, a autarquia 

federal arguiu prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou ausência de qualidade 

de segurado(a), em razão da precariedade de documentos, não restando 

demonstrado o labor rural e o regime de economia familiar pelo prazo de 

carência. Daí requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, 

seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97 no cálculo dos juros de mora e da 

correção monetária e, por fim, a isenção do pagamento de custas 

processuais e o arbitramento dos honorários em patamar abaixo de 10% 

(dez por cento), tendo como base de cálculo apenas as parcelas 

vencidas até a sentença (Num. 13451886 - Pág. 1/4). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prejudicial A arguição da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte 

qualquer efeito, pois que o indeferimento administrativo do benefício se 

deu, aparentemente, em 04/12/2017 (Num. 13451902 - Pág. 3), sendo que 

a presente ação previdenciária foi proposta em 20/02/2018. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito 

Nos termos do art. 39 c.c. art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, é devida a 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural que contar com, no mínimo, 

60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se 

mulher, mediante a comprovação do exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência, de acordo com a tabela progressiva constante 

do art. 142 da mesma lei. O requisito da idade está plenamente satisfeito, 

haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 27/11/1959 (Num. 

11833949 - Pág. 3). Todavia, quanto ao tempo de exercício de atividade 

rural, verifica-se que a autora não demonstrou satisfatoriamente fazer jus 

ao benefício ora pleiteado. O início de prova material exigido pode ser 

constituído por dados de registro civil, documentos públicos, declarações 

de sindicatos de trabalhadores rurais ou de ex-patrões em que conste a 

qualificação do interessado como trabalhador rural. Assim, é certo que 

documentos antigos, constituídos muito antes do período de carência, não 

são hábeis a demonstrar a atividade rural necessária à concessão do 

benefício. No respeitante: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES À AFERIÇÃO DA 

EFETIVA ATIVIDADE CAMPESINA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O 

trabalhador rural tem direito à aposentadoria especial, aos 60 (sessenta) 

anos, se homem, e aos 55 (cinquenta e cinco), se mulher (art. 201, 

parágrafo 7º, II, CF/88), comprovados o exercício de labor no campo e o 

período de carência (art. 143, da Lei nº. 8.213/91). 2. A comprovação do 

efetivo exercício de atividade rural só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal (Súmula nº. 149/STJ), sendo que aquela deve ser 

contemporânea à época dos fatos a provar (Súmula nº. 34/TNU-JEF). 3. 

Diante da fragilidade dos documentos constantes nos autos (todos do ano 

de 2004) e da impossibilidade da comprovação de tempo de serviço rural 

unicamente por depoimentos testemunhais, não há como deferir o pedido 

de aposentadoria rural (segurado especial) contido na exordial, visto que 

não restou comprovado o labor no campo no período de carência do 

benefício, nem a condição de trabalhador rural. 4. Precedentes do egrégio 

STJ. 5. Apelação do particular improvida.” (Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, AC 201099990001622, Relator(a) Desembargador Federal Paulo 

Gadelha, Segunda Turma, DJE - Data:22/06/2010, Página: 145). No mesmo 

sentido, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais (TNU) editou a Súmula 34, que dispõe: 

“Súmula 34. Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. No 

particular, verifica-se que o documento acostado pela autora é decorrente 

de declaração própria ou conjunta da atividade que afirma ter exercido, 

despida de evidências efetivas da prática agrícola, a exemplo de certidão 

de casamento com José Aparecido Alves Teixeira (Num. 11833983 - Pág. 

2), documento que, como dito, é formado por mera declaração do 

interessado, o qual, por si só, é insuficiente a demonstrar o exercício de 

atividade rural contemporânea ao período de carência. Ressalta-se que 

não há sequer uma nota fiscal a referendar a propalada condição de 

trabalhadora rural durante todo o período, nem mesmo de aquisições de 

produtos e insumos relacionados à lida campesina, quer em nome próprio, 

quer em nome do falecido cônjuge. Então, ainda que os depoimentos 

colhidos em audiência apontem a prática de trabalho rural pela parte 

autora, não se admite a prova exclusivamente testemunhal para a 

concessão do benefício, consoante a sólida jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Súmulas 

149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

rejeitada a arguição prejudicial, JULGO IMPROCEDENTE 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, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria rural por idade. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Parte Autora: Ivone Pereira Teixeira Advogado: 

Frederico Stecca Cioni
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 

1000240-35.2018.8.11.0009 Espécie: Benefício Previdenciário Parte 

Autora: Manoel José da Silva Parte Ré: Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS Data e horário: Quarta-feira, 06 de maio de 2018, às 10h. 

PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi Ishikawa Parte Autora: Manoel 

José da Silva Advogado: Silvio Luís Tietz OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, as partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do 

registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação 

não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao 

processo, em conformidade com o art. 521 da CNGC. Constatou-se a 

ausência do representante do INSS, apesar de devidamente intimado 

(Num. 12610182 - Pág. 1/2). Em seguida, o MM. Juiz procedeu à oitiva da 

parte requerente e das testemunhas da parte autora Aparecido Depieri 

Pereira e Elso Lemes da Silva, conforme termos em apartado. Em razão de 

a contestação da parte ré ter aportado em 04/06/2018, concedeu-se vista 

dos autos à parte autora para o oferecimento de suas alegações finais. A 

parte autora ofereceu alegações finais nos seguintes termos: “MM. Juiz, 

alegações finais remissivas à inicial”. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

dito: Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador rural 

proposta por MANOEL JOSÉ DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, sustentando, em breve síntese, que possui 

os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado 

benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). Em contestação, a 

autarquia federal arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente 
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ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou ausência de 

documentos comprobatórios do período de carência e do labor rurícola em 

regime de economia familiar pelo prazo retro mencionado. Daí requer a 

improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer seja aplicado o art. 

1º-F da Lei 9.494/97 no cálculo dos juros de mora e da correção monetária 

e, por fim, a isenção do pagamento de custas processuais e o 

arbitramento dos honorários em patamar abaixo de 10% (dez por cento), 

tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença 

(Num. 13484158 - Pág. 1/4). Em audiência de instrução e julgamento, 

ouviram-se as testemunhas arroladas, e, encerrada a instrução 

probatória, esta (parte autora) apresentou alegações finais requerendo a 

procedência do pedido. Em contrapartida, não houve manifestação da 

autarquia demandada por não estar presente na oportunidade. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A arguição da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte 

qualquer efeito, pois que o indeferimento administrativo do benefício se 

deu em 06/12/2017 (Num. 11704578 - Pág. 4), sendo que a presente ação 

previdenciária foi proposta em 08/02/2018. Com isso, vê-se que, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito Não obstante os 

valiosos argumentos da parte autora, assiste razão ao dedicado 

Procurador Federal do INSS. Nos termos do art. 39 c.c. art. 48, § 1º, da Lei 

8.213/91, é devida a aposentadoria por idade ao trabalhador rural que 

contar com, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco), se mulher, mediante a comprovação do exercício de 

atividade rural por tempo equivalente ao de carência, de acordo com a 

tabela progressiva constante do art. 142 da mesma lei. O requisito da 

idade está plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora 

ocorrido em 14/11/1957 (Num. 11704516 - Pág. 1). Todavia, quanto ao 

tempo de exercício de atividade rural, verifica-se que a autora não 

demonstrou satisfatoriamente fazer jus ao benefício ora pleiteado. O início 

de prova material exigido pode ser constituído por dados de registro civil, 

documentos públicos, declarações de sindicatos de trabalhadores rurais 

ou de ex-patrões em que conste a qualificação do interessado como 

trabalhador rural. Entanto, embora existam documentos fiscais do ano de 

1989 que demonstram a comercialização de produtos agrícolas (Num. 

11704674 - Pág. 1/4), a outra parte dos documentos comprobatórios da 

lida campesina consistem em apenas de 04 (quatro) notas fiscais da 

comercialização de produtos agrícolas de 10/07/2015 (no valor de R$ 

24,00 referente à aquisição de concentrado frango final 1 kg 

crescimento), 23/07/2015 (no valor de R$ 15,00 referente à aquisição de 

ancinho leve 14/16 dente s/ cabo), 14/11/2017 (no valor de R$ 65,00 

referente à aquisição de suplemento mineral nutri 80-30 kg), 

respectivamente acostados nos Num. 11705243 - Pág. 22 e Num. 

11705283 - Pág. 1/2. E não lhe socorre a autorização de Num. 11704626 - 

Pág. 7, datada de 15/08/1984, pois que despida de assinatura do produtor 

em parceria, bem como a falta de reconhecimento de firma, item que a 

própria declaração exige, situação idêntica ao contrato particular de 

entrega de sacarias de Num. 11704626 - Pág. 8, datado de 17/09/1991, 

pois que despida da assinatura do responsável pela Cooperativa 

Agropecuária Mista Colíder Ltda. e das necessárias testemunhas, estando 

subscrita unicamente pela parte autora, o que a lhe retirar validade 

jurídica. Quanto ao contrato de arrendamento de imóvel rural de Num. 

11705060 - Pág. 1, às declarações de ITR de Num. 11705243 - Pág. 1/21 e 

à escritura pública de compra e venda de Num. 11704578 - Pág. 10 e Num. 

11704626 - Pág. 1/2, estes comprovam apenas o próprio arrendamento e 

a compra e venda de área rural. De outro lado, os demais documentos 

acostados são todos decorrentes de declaração própria ou conjunta da 

atividade que afirma ter exercido, despidas de evidências efetivas da 

prática agrícola, a exemplo de certidão de casamento com Josefa Maria da 

Conceição (Num. 11704578 - Pág. 9), declaração, histórico escolar e 

comprovantes de matrículas (Num. 11705060 - Pág. 3/5, Num. 11705120 - 

Pág. 1/7 e Num. 11705243 - Pág. 1), documentos que, como dito, são 

formados por mera declaração do interessado, os quais, por si sós, são 

insuficientes a demonstrar o exercício de atividade rural contemporânea 

ao período de carência. Assim, existe um grande vácuo de 1990 a 2015, 

sendo que as notas fiscais recentes também não demonstram atividade 

rural efetiva pelo baixo valor que ostentam. Então, ainda que os 

depoimentos colhidos em audiência apontem a prática de trabalho rural 

pela parte autora, não se admite a prova exclusivamente testemunhal para 

a concessão do benefício, consoante a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Súmulas 

149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região): “Súmula 149 do STJ: A prova 

exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” “Súmula 27 

do TRF1: Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei 

8.213/91, art.55, § 3º).” No respeitante: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DOCUMENTOS 

INSUFICIENTES À AFERIÇÃO DA EFETIVA ATIVIDADE CAMPESINA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O trabalhador rural tem direito à 

aposentadoria especial, aos 60 (sessenta) anos, se homem, e aos 55 

(cinquenta e cinco), se mulher (art. 201, parágrafo 7º, II, CF/88), 

comprovados o exercício de labor no campo e o período de carência (art. 

143, da Lei nº. 8.213/91). 2. A comprovação do efetivo exercício de 

atividade rural só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súmula 

nº. 149/STJ), sendo que aquela deve ser contemporânea à época dos 

fatos a provar (Súmula nº. 34/TNU-JEF). 3. Diante da fragilidade dos 

documentos constantes nos autos (todos do ano de 2004) e da 

impossibilidade da comprovação de tempo de serviço rural unicamente por 

depoimentos testemunhais, não há como deferir o pedido de 

aposentadoria rural (segurado especial) contido na exordial, visto que não 

restou comprovado o labor no campo no período de carência do benefício, 

nem a condição de trabalhador rural. 4. Precedentes do egrégio STJ. 5. 

Apelação do particular improvida.” (Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

AC 201099990001622, Relator(a) Desembargador Federal Paulo Gadelha, 

Segunda Turma, DJE - Data:22/06/2010, Página: 145). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, rejeitada a arguição preliminar, JULGO IMPROCEDENTE 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, por ausência do 

preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria rural por idade. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Parte Autora: Manoel José da Silva Advogado: 

Silvio Luís Tietz

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000240-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 

1000240-35.2018.8.11.0009 Espécie: Benefício Previdenciário Parte 

Autora: Manoel José da Silva Parte Ré: Instituto Nacional do Seguro Social 
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PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi Ishikawa Parte Autora: Manoel 

José da Silva Advogado: Silvio Luís Tietz OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, as partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do 

registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação 

não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao 

processo, em conformidade com o art. 521 da CNGC. Constatou-se a 

ausência do representante do INSS, apesar de devidamente intimado 

(Num. 12610182 - Pág. 1/2). Em seguida, o MM. Juiz procedeu à oitiva da 

parte requerente e das testemunhas da parte autora Aparecido Depieri 

Pereira e Elso Lemes da Silva, conforme termos em apartado. Em razão de 

a contestação da parte ré ter aportado em 04/06/2018, concedeu-se vista 

dos autos à parte autora para o oferecimento de suas alegações finais. A 

parte autora ofereceu alegações finais nos seguintes termos: “MM. Juiz, 

alegações finais remissivas à inicial”. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

dito: Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador rural 

proposta por MANOEL JOSÉ DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, sustentando, em breve síntese, que possui 

os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado 

benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). Em contestação, a 

autarquia federal arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente 

ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou ausência de 

documentos comprobatórios do período de carência e do labor rurícola em 

regime de economia familiar pelo prazo retro mencionado. Daí requer a 

improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer seja aplicado o art. 

1º-F da Lei 9.494/97 no cálculo dos juros de mora e da correção monetária 

e, por fim, a isenção do pagamento de custas processuais e o 

arbitramento dos honorários em patamar abaixo de 10% (dez por cento), 

tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença 

(Num. 13484158 - Pág. 1/4). Em audiência de instrução e julgamento, 

ouviram-se as testemunhas arroladas, e, encerrada a instrução 

probatória, esta (parte autora) apresentou alegações finais requerendo a 

procedência do pedido. Em contrapartida, não houve manifestação da 

autarquia demandada por não estar presente na oportunidade. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A arguição da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte 

qualquer efeito, pois que o indeferimento administrativo do benefício se 

deu em 06/12/2017 (Num. 11704578 - Pág. 4), sendo que a presente ação 

previdenciária foi proposta em 08/02/2018. Com isso, vê-se que, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito Não obstante os 

valiosos argumentos da parte autora, assiste razão ao dedicado 

Procurador Federal do INSS. Nos termos do art. 39 c.c. art. 48, § 1º, da Lei 

8.213/91, é devida a aposentadoria por idade ao trabalhador rural que 

contar com, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco), se mulher, mediante a comprovação do exercício de 

atividade rural por tempo equivalente ao de carência, de acordo com a 

tabela progressiva constante do art. 142 da mesma lei. O requisito da 

idade está plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora 

ocorrido em 14/11/1957 (Num. 11704516 - Pág. 1). Todavia, quanto ao 

tempo de exercício de atividade rural, verifica-se que a autora não 

demonstrou satisfatoriamente fazer jus ao benefício ora pleiteado. O início 

de prova material exigido pode ser constituído por dados de registro civil, 

documentos públicos, declarações de sindicatos de trabalhadores rurais 

ou de ex-patrões em que conste a qualificação do interessado como 

trabalhador rural. Entanto, embora existam documentos fiscais do ano de 

1989 que demonstram a comercialização de produtos agrícolas (Num. 

11704674 - Pág. 1/4), a outra parte dos documentos comprobatórios da 

lida campesina consistem em apenas de 04 (quatro) notas fiscais da 

comercialização de produtos agrícolas de 10/07/2015 (no valor de R$ 

24,00 referente à aquisição de concentrado frango final 1 kg 

crescimento), 23/07/2015 (no valor de R$ 15,00 referente à aquisição de 

ancinho leve 14/16 dente s/ cabo), 14/11/2017 (no valor de R$ 65,00 

referente à aquisição de suplemento mineral nutri 80-30 kg), 

respectivamente acostados nos Num. 11705243 - Pág. 22 e Num. 

11705283 - Pág. 1/2. E não lhe socorre a autorização de Num. 11704626 - 

Pág. 7, datada de 15/08/1984, pois que despida de assinatura do produtor 

em parceria, bem como a falta de reconhecimento de firma, item que a 

própria declaração exige, situação idêntica ao contrato particular de 

entrega de sacarias de Num. 11704626 - Pág. 8, datado de 17/09/1991, 

pois que despida da assinatura do responsável pela Cooperativa 

Agropecuária Mista Colíder Ltda. e das necessárias testemunhas, estando 

subscrita unicamente pela parte autora, o que a lhe retirar validade 

jurídica. Quanto ao contrato de arrendamento de imóvel rural de Num. 

11705060 - Pág. 1, às declarações de ITR de Num. 11705243 - Pág. 1/21 e 

à escritura pública de compra e venda de Num. 11704578 - Pág. 10 e Num. 

11704626 - Pág. 1/2, estes comprovam apenas o próprio arrendamento e 

a compra e venda de área rural. De outro lado, os demais documentos 

acostados são todos decorrentes de declaração própria ou conjunta da 

atividade que afirma ter exercido, despidas de evidências efetivas da 

prática agrícola, a exemplo de certidão de casamento com Josefa Maria da 

Conceição (Num. 11704578 - Pág. 9), declaração, histórico escolar e 

comprovantes de matrículas (Num. 11705060 - Pág. 3/5, Num. 11705120 - 

Pág. 1/7 e Num. 11705243 - Pág. 1), documentos que, como dito, são 

formados por mera declaração do interessado, os quais, por si sós, são 

insuficientes a demonstrar o exercício de atividade rural contemporânea 

ao período de carência. Assim, existe um grande vácuo de 1990 a 2015, 

sendo que as notas fiscais recentes também não demonstram atividade 

rural efetiva pelo baixo valor que ostentam. Então, ainda que os 

depoimentos colhidos em audiência apontem a prática de trabalho rural 

pela parte autora, não se admite a prova exclusivamente testemunhal para 

a concessão do benefício, consoante a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Súmulas 

149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região): “Súmula 149 do STJ: A prova 

exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” “Súmula 27 

do TRF1: Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei 

8.213/91, art.55, § 3º).” No respeitante: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DOCUMENTOS 

INSUFICIENTES À AFERIÇÃO DA EFETIVA ATIVIDADE CAMPESINA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O trabalhador rural tem direito à 

aposentadoria especial, aos 60 (sessenta) anos, se homem, e aos 55 

(cinquenta e cinco), se mulher (art. 201, parágrafo 7º, II, CF/88), 

comprovados o exercício de labor no campo e o período de carência (art. 

143, da Lei nº. 8.213/91). 2. A comprovação do efetivo exercício de 

atividade rural só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súmula 

nº. 149/STJ), sendo que aquela deve ser contemporânea à época dos 

fatos a provar (Súmula nº. 34/TNU-JEF). 3. Diante da fragilidade dos 

documentos constantes nos autos (todos do ano de 2004) e da 

impossibilidade da comprovação de tempo de serviço rural unicamente por 

depoimentos testemunhais, não há como deferir o pedido de 

aposentadoria rural (segurado especial) contido na exordial, visto que não 

restou comprovado o labor no campo no período de carência do benefício, 

nem a condição de trabalhador rural. 4. Precedentes do egrégio STJ. 5. 

Apelação do particular improvida.” (Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

AC 201099990001622, Relator(a) Desembargador Federal Paulo Gadelha, 

Segunda Turma, DJE - Data:22/06/2010, Página: 145). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, rejeitada a arguição preliminar, JULGO IMPROCEDENTE 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, por ausência do 

preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria rural por idade. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 
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informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Parte Autora: Manoel José da Silva Advogado: 

Silvio Luís Tietz

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001643-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J T DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001643-73.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

126.433,21; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: J T DOS SANTOS - ME Parte Ré: EXECUTADO: ROGERIO 

HENRIQUE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por J T DOS SANTOS - ME, em face de ROGÉRIO 

HENRIQUE DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente (ID 10462729), 

requerendo a homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral do acordo, que fora deferido ao ID 10518958. Após, o exequente 

informou ao ID 11951303 que o executado cumpriu integralmente com o 

acordo, pugnando pela extinção do presente feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Como se vê ao ID 10462729, as partes transigiram 

quanto aos valores da dívida, objeto de execução por parte do exequente, 

de modo que sua homologação é medida que se impõe. O artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil dispõe: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Assim, diante do pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme Ids 11951303 e 11951276, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Posto isso, homologo por 

sentença, o acordo de ID 10462729, formulado no presente feito, que J T 

DOS SANTOS - ME, em face de ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA, e, por 

consequência, com resolução de mérito, declaro extinto o feito, com fulcro 

nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC c/c o 924, inciso II, do mesmo 

codex. Custas pela pelo exequente, conforme item “7” do acordo. Após o 

trânsito em julgado devidamente certificado e, uma vez pagas às custas, 

eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, 16 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001752-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ARAUJO GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado/Procurador, 

para no prazo legal, manifestar nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84984 Nr: 2374-28.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIR DEORR - ME, JACIR DEORR, JOZIR 

DEORR, ELMA VIEIRA DEORR, ROSANGELA MEDEIRO DEORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54688 Nr: 2126-67.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAZZARIS ME, JOSÉ LAZZARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 557, 

caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 

2014.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - RE: 848767 ES, Relator: Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 02/12/2014, Data de Publicação: 

DJe-242 DIVULG 10/12/2014 PUBLIC 11/12/2014)– Grifos meus.Por todo o 

exposto, RECONHEÇO a incompetência da Comarca de Colíder/MT para o 

descortino do processo e DECLINO da competência para a Comarca de 

Itaúba/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após 

as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Colíder/MT, 06 de novembro de 2017.Giselda Regina Sobreia de 

Oliveira Andrade-Juíza de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57717 Nr: 2002-50.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINEIA SARAFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar a publicação do EDITAL DE CITAÇÃO 

expedido no presente feito, comprovando nos autos a referida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55758 Nr: 282-48.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A OLIVEIRA DE LIMA, ADEVAIR OLIVEIRA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar a publicação do EDITAL DE CITAÇÃO 

expedido no presente feito, comprovando nos autos a referida publicação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83782 Nr: 1145-33.2013.811.0009

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEADC, DKNS, LN, GKN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE NUNES AUGUSTO, Rg: 

2650601-7, Filiação: Edino Augusto e Lucia Nunes, data de nascimento: 

28/06/1994, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), doméstica, 

Telefone 66-9906-4489. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 1145-33.2013.811.0009.Código Apolo nº: 

83782.Vistos, etc.Trata-se de medidas de proteção aplicada em favor de 

recém-nascido, filho de Tatiane Nunes Augusto.A certidão de nascimento 

do recém-nascido, de nome Gabriel Kauã Nunes, foi juntada após o 

despacho que recebeu a presente medida, à fl. 30.Realizada audiência de 

verificação, a guarda provisória do infante foi deferida à avó materna, 

senhora Lucia Nunes, bem como foi determinado o acompanhamento do 

caso pelo Conselho Tutelar e equipe multidisciplinar.Aportaram relatórios 

informando que o menor encontra-se bem assistido pela avó, o que 

favorece a sua formação psíquica e social, sempre sugerindo a 

continuidade do exercício da guarda pela avó.O MPE, na cota de fls. 

115/115, pugnou então pela extinção do feito, uma vez que não existe 

situação de risco, bem como pela concessão da guarda definitiva à avó.É 

o relatório do necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.A concessão da 

guarda não faz cessar o poder familiar, logo tenho que não há óbice legal 

a impedir a consolidação da medida protetiva já concedida com a 

concessão da guarda definitiva, nestes autos.Nesse mesmo sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

Confira-se:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO FORMULADO 

PELA AVÓ. CONSENTIMENTO DOS GENITORES. AVÓ QUE TEM 

CONDIÇÕES DE PROMOVER A NECESSÁRIA ASSISTÊNCIA EMOCIONAL, 

FÍSICA E FINANCEIRA. OBSERVADO O MAIOR INTERESSE DO MENOR. 

RECURSO PROVIDO. 1. Se for a avó que tem condições de promover a 

necessária assistência emocional, física e financeira para cuidar e educar 

a criança, deve-se autorizar excepcionalmente a concessão da guarda a 

ela, diante do princípio do maior interesse da criança, nos termos do art. 

33, § 2º, do ECA. 2. O deferimento da guarda não é definitivo, nem faz 

cessar o poder familiar, a situação é perfeitamente reversível, podendo os 

genitores, caso queiram, futuramente, reverter a situação, com fulcro no 

art. 35 do eca. (TJMT; APL 35087/2014; Capital; Rel. Des. João Ferreira 

Filho; Julg. 04/11/2014; DJMT 11/11/2014; Pág. 34).Nesse contexto, 

verifica-se assistir inteira razão ao Parquet, uma vez que a situação de 

risco que originou, de fato não persiste, uma vez que a guarda da menor 

foi concedida, quando ainda recém-nascido, à avó materna.Demais disso, 

os estudos psicossociais juntados nos autos concluem que a manutenção 

da guarda do menor Gabriel à avó é a medida mais adequada, pois 

favorece na formação do menor.Conclui-se que a criança estará mais bem 

amparada junto à avó, que vem atendendo convenientemente às suas 

necessidades básicas, em seus vários aspectos.Pelo narrado, 

considerando que o infante está sob a guarda da avó há certo tempo e 

que naquele ambiente está muito bem adaptado, deve ser tornada 

definitiva a guarda provisória já consolidada no plano fático.Alinha-se 

nesse mesmo sentido o entendimento da Oitava Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul. In verbis:APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA 

PROTETIVA. ECA . DOCUMENTO ACOSTADO JUNTAMENTE COM AS 

RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEOR DO ART. 397 

DO CPC . O FATO DE UMA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES SER AMIGA 

DOS AVÓS PATERNOS DA MENORNÃO SIGNIFICA QUE TENHA AGIDO 

PARA PROTEGER OS INTERESSES DELES, E NÃO DA INFANTE. 

CONCESSÃO DA GUARDA DEFINITIVA AO GENITOR. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. ART. 129 , VIII , DO ECA . (...) 2) As provas coletadas 

evidenciam a necessidade de aplicar a medida protetiva prevista no art. 

129 , VIII , do ECA , concedendo-se a guarda definitiva da menor ao 

genitor. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057706798, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 27/02/2014).Assim, se o menor, no local onde está, 

recebe a devida assistência material, moral e educacional, não há razão 

para se mudar tal situação fática favorável aos interesses do infante, 

conforme, inclusive, já decidiu o STF:“O menor, de regra, deve ser mantido 

onde está, desde que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve 

ser evitada o quanto possível, para não causar prejuízo psíquico à 

criança. (STF, RE 100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in 

RT 586/234)” Ex Positis, julgo com resolução de mérito a presente medida 

protetiva, nos termos do art. 487, I, do CPC, razão pela qual CONCEDO a 

guarda definitiva do menor Gabriel Kauã Nunes à sua avó materna, 

senhora Lucia Nunes. LAVRE-SE o termo de guarda definitiva.Sem custas, 

nos termos da Lei nº 8.069/90.Publique-se, Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-seTransitada em julgado a sentença, ao arquivo, com as 

anotações e baixas de estilo.Colíder/MT, 31 de agosto de 2017.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 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, 10 de junho de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 238-92.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUZA, 

LEONAN TRANIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUZA, 

Cpf: 47259345934, Rg: 3.443.868-4, brasileiro(a), casado(a), comerciante 

e atualmente em local incerto e não sabido LEONAN TRANIN DE SOUZA, 

Cpf: 27726541920, Rg: 1.330.520, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/01/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUZA e LEONAN TRANIN DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de juros 

operacion.STN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12611004955-16/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/10/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.110,57

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81425 Nr: 2502-82.2012.811.0009

 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 VIEIRA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VIEIRA, Cpf: 32444354915, Rg: 

1.135.357, Filiação: Manoel Vieira Filho e de Julia Marques Vieira, data de 

nascimento: 11/08/1952, brasileiro(a), natural de Astorga-PR, 

divorciado(a), lavrador. 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. Caso queira, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias..

Sentença: Autos nº: 2502-82.2012.811.0009Código nº: 81425Vistos em 
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correição.Trata-se de cumprimento de sentença realizado pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS na ação previdenciária que José Vieira, 

propôs em seu desfavor.Entre um ato e outro, às fls. 143-144, aportaram 

aos autos, ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – 

COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito 

de valores (cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da parte 

exequente e aos honorários sucumbenciais. Em seguida, às fls. 147-148, 

o exequente pugnou pelo levantamento dos valores indicados nos ofício 

coligidos às fls. 143-144, referente aos meses de benefício em atraso e 

aos honorários sucumbenciais, indicando, inclusive, qual a conta bancária 

a serem depositados.Ato contínuo, após deferimento deste juízo, os 

respectivos alvarás foram expedidos às fls. 156-157 e, a parte 

exequente, por meio de sua advogada, à fl. 161, informou a quitação dos 

crédi tos.  Vieram os autos conclusos.É o re lato do 

necessário.Decido.Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924.Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação 

for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 221-222, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.Por 

derradeiro, ante o teor da certidão de fl. 161, a fim de dar cumprimento ao 

art. o §3º, do art. 450, da CNGC “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”, proceda-se com a intimação do autor acerca da 

liberação dos valores, mediante edital, com prazo de vinte (20) dias, para, 

querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.Após o trânsito em 

julgado devidamente certificado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza 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, 10 de junho de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 1899-09.2012.811.0009

 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: AAO, ATDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Palhano - 

OAB:16218

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, através dos seus advogados, para 

se manifestarem acerca do documento juntado ás fls. 92/94 (resultado do 

exame de DNA), no prazo de 15 (quinze) dias, pelo que entenderem de 

direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92737 Nr: 1140-40.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADC, MAC, ROSINETE ALVES DO AMARAL 

CARVALHO, MAC, LDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAMIL VIEIRA DE CARVALHO, Cpf: 

89573544172, Rg: 1.781.709-9, Filiação: Ironi Vieira de Carvalho, data de 

nascimento: 22/11/1980, brasileiro(a), natural de Anchieta-SC, casado(a), 

motorista, Telefone 66.8431-0623. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 157,75 (Cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco 

centavos)

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96444 Nr: 3550-71.2015.811.0009

 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: MANOEL LUIZ PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA MENDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA AUXILIADORA MENDES GOMES, 

Cpf: 53549210159, Filiação: Joana Crismancio Mendes e João Angelo 

Mendes, brasileiro(a), natural de São Jose dos Campos-SP, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 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: 1140-40.2015.811.0009.Código Apolo nº: 

92737.Vistos em correição.I - JUNTE-SE aos autos a busca realizada por 

esta magistrada através do sistema INFOJUD.II – Da busca realizada 

verifica-se que o endereço é o mesmo declinado na petição inicial (fl. 04), 

no qual fora diligenciado, restando infrutífera a localização do executado, 

conforme certidão de fl. 40. Contudo, na petição de fls. 41/41verso, a 

exequente informa que o executado mudou-se para outro Estado da 

Federação.III - Considerando que não se obteve êxito na localização de 

outro endereço do executado, DETERMINO a citação do requerido por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA à 

Defensoria Pública para pugnar o que entender de direito.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Colíder/MT, 19 de dezembro de 2017.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 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, 10 de junho de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92443 Nr: 952-47.2015.811.0009

 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: AGNALDO GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, NILSON JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais 
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constantes da presente ação de obrigação de fazer proposta por Agnaldo 

Gomes das Cruz, em desfavor do Município de Colíder-MT, para TORNAR 

DEFINITIVA a liminar de fls. 30/32-verso e 92/93, condenando o Município 

de Colíder-MT ao pagamento dos honorários Advocatícios em favor do 

Núcleo de Prática Jurídica, portanto, fixo a referida verba de sucumbência 

no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. ISENTO os requeridos do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela autora, nos termos do inciso I do art. 3º 

da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.De resto, transitada 

esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao 

“princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, com nossas 

homenagens de estilo (art. 496 do CPC).Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 07 de 

abril de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42462 Nr: 3466-85.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL APARECIDA CARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER MADEIRAS LTDA - EPP, CLEVERSON 

GARCIA BUENO, LEILA MARCIA GONÇALVES SILVA, EDNILSON GARCIA 

BUENO

 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: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar a publicação do EDITAL DE CITAÇÃO 

expedido no presente feito, comprovando nos autos a referida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42064 Nr: 3137-73.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DOS ANJOS

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido fls. Retro, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84374 Nr: 1771-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ALVES MARTINS, Cpf: 

03194899147, Rg: 2561932-2, Filiação: Dejanira de Oliveira Martins e Olivio 

Alves Martins, data de nascimento: 02/01/1992, brasileiro(a), natural de 

Porto dos Gaúchos-MT, convivente, mecâncio soldador, Telefone 

66.3541-1559. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu RAFAEL ALVES MARTINS para que 

compareça junto à Administração do Fórum da Comarca de Colíder/MT, 

para retirada dos bens e valores apreendidos nos autos, mediante 

comprovação de propriedade, no prazo de 90 dias; bem como indicar os 

dados bancários, inclusive número de CPF para restituição do valor 

apreendido.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1771-52.2013.811.0009 – Código nº. 

84374DespachoVistos, etc.Analisando os autos, verifico que na sentença 

de fls. 90/92 foi dada destinação ao valor pago pelo réu a título de fiança, 

bem como ao celular apreendido, ficando sem dar destinação ao valor 

constante à fl. 43.À fl. 106, consta certidão do oficial, na qual verifica-se 

que o réu não foi encontrado para ser intimado acerca da 

sentença.Assim, DETERMINO:1) A devolução ao réu do valor constante à 

fl. 43. 2) Que a intimação seja feita via edital, e caso permaneça inerte, 

desde já determino a perda do valor depositado a título de fiança e do 

valor de fl. 43, em favor da União, devendo a secretaria da vara fazer a 

respectiva transferência. 3) Quanto ao celular, caso fique inerte, 

proceda-se conforme determinado na sentença de f ls . 

90/92.CUMPRA-SE.Colíder-MT, 21 de maio de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz 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, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 08 de junho de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84032 Nr: 1417-27.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANI APARECIDA BARROSO DA SILVA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1417-27.2013.811.0009 - Código nº. 84032

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que a sentença de fls. 166/169 nada disse sobre o objeto 

apreendido descrito à fl. 60 e que a acusada Josiani Aparecida Barroso 

da Silva Camargo confessou em sede inquisitorial não ser proprietária do 

objeto e ao que tudo indica se trata de produto de furto, aliado ao fato de 

que não há informações sobre o verdadeiro proprietário, sendo que a 

vítima nestes autos reconheceu apenas o aparelho DVD também 

apreendido com a ré, conforme fls. 16/17 e 32, DECRETO a perda.

2. Outrossim, considerando que o objeto (um Televisor da marca Toshiba 

de cor prata) é passível de doação, OFICIE-SE a diretoria de foro para que 

adote as providências para doação do referido objeto para alguma 

instituição sem fim lucrativo eventualmente cadastrada neste Juízo.

3. Feito isso, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88105 Nr: 1387-55.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORAZIL MARQUEZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1387-55.2014.811.0009 - Código nº. 88105
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Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que a sentença de fls. 138/141 nada disse sobre o valor 

apreendido com o réu (fl. 34) e sobre a fiança (fl. 64), DETERMINO:

a) Quanto ao valor apreendido com o réu (fl. 34) a RESTITUIÇÃO, devendo 

o mesmo ser intimado para que, em 10 dias, informe os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União, caso em que a serventia 

deverá adotar as providências necessárias para transferência dos 

valores;

b) Quanto a fiança (fl. 64) servirá ao pagamento das custas processuais 

nos termos do artigo 336 do CPP, devendo o que sobejar ser restituído ao 

réu e neste caso adote-se as mesmas providências do item anterior.

2. Não sendo o réu encontrado para intimação pessoal INTIME-O por edital.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 578-94.2016.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 578-94.2016.811.0009 - Código nº. 97669

Despacho

Vistos, etc.

1. RESTITUA a fiança presta às fls. 19 e 36 ao indiciado, intimando-o para 

que, em 10 dias, informe os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor da União, neste caso deverá a serventia adotar as 

providências para transferência dos valores.

2. Não sendo o indiciado encontrado para intimação pessoal INTIME-O por 

edital.

3. Quanto a arma de fogo apreendida (fls. 30/31), não obstante tenha sido 

proferida decisão a seu respeito às fls. 71/72, anoto que não vislumbrei 

nestes autos qualquer indicativo de que tenha sido remetida a este Juízo 

motivo pelo qual abstenho-me de qualquer destinação.

4. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 602-06.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 602-06.2008.811.0009 - Código nº. 46786

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 221, ADOTEM-SE as providências descritas no artigo 

578 da CNGC.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84425 Nr: 1827-85.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARRETO MANGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1827-85.2013.811.0009 - Código nº. 84425

Despacho

Vistos, etc.

1. RESTITUA a fiança prestada à fl. 21 ao réu, intimando-o para que, em 10 

dias, informe os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União, devendo, neste caso, a serventia adotar as providências 

necessárias a transferência dos valores.

2. Não sendo o réu encontrado para intimação pessoal, INTIME-O via edital.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52831 Nr: 268-98.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DALSICO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 26898.2010.811.0009 - Código nº. 52831

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 628, ADOTEM-SE as providências descritas no artigo 

578 da CNGC.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93744 Nr: 1877-43.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:OAB-MT 6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 Autos nº. 1877-43.2015.811.0009 - Código nº. 93744

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para que se manifeste em 5 dias.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 2034 Nr: 435-04.1999.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 
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CANOVA - OAB:17820/MT, MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 435-04.1999.811.0009 – Código nº. 2034

Despacho

Vistos, etc.

INTIME-SE o Ministério Público e a defesa do réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de cinco, salientando que na ocasião poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 6 de junho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010012-68.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: APARECIDA GUIMARAES DA 

SILVA EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos. Ante o 

pagamento voluntário do débito (id. Num. 11374304 - Pág. 1), expeça-se 

alvará judicial para levantamento da verba depositada, em favor da parte 

exequente. Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências 

necessárias ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta 

indicada. Comunique-se a parte autora pessoalmente. Outrossim, quanto 

ao pedido de conversão da entrega do aparelho celular por obrigação 

pecuniária no valor de R$ 2.159,75 (dois mil, cento e cinquenta e nove 

reais e setenta e cinco centavos), intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 07 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000711-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000711-51.2018.8.11.0009 Parte Autora: ÂNGELA MARIA DOMINGOS 

Parte Ré: BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO FINALIDADE: 

INTIMAR (a) da parte ), através do(a) Advogado(a) do DEFERIMENTO de 

LIMINAR no decisão de ID: 13448474, bem como, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 19 de julho de 2018 às 

13h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 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, 08 de 

junho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000713-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000713-21.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Parte Ré: BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO 

FINALIDADE: INTIMAR (a) da parte ), através do(a) Advogado(a) do 

DEFERIMENTO de LIMINAR no decisão de ID: 13448365, bem como, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 19 de julho 

de 2018 às 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

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, 08 de junho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) 

Judiciário(a) 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: 1000906-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA (REQUERENTE)

ALCIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

A. DE PAULO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000906-36.2018.8.11.0009 Parte Autora: ALCIDES PEREIRA e 

ARMELINDA PEREIRA Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A e A. DE PAULO & 

CIA LTDA – ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 19 de julho 

de 2018 às 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, 08 de junho 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)
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TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000269-85.2018.8.11.0009 Espécie: Indenização por dano moral, 
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inclusão indevida em cadastro de inadimplentes Parte Autora: Jose 

Raimundo dos Santos Parte Ré: Vivo S.A Data e horário: Quinta-feira, 07 

de junho de 2018, às 13h30 PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi 

Ishikawa Parte Autora: Jose Raimundo dos Santos OCORRÊNCIAS 

Instalada a audiência as partes foram devidamente cientificadas sobre a 

utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo, em conformidade com o art. 521 da CNGC. A 

parte autora foi ouvida por ter procurado a Secretaria do Juizado Especial 

Cível desta Comarca de Colíder indagando acerca do recebimento de sua 

parte no acordo realizado em 05/04/2018, no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais) com a parte ré, de que deveria ter recebido no dia 

05/06/2018 metade de tal montante em dinheiro, uma vez que é analfabeto 

e não possui conta bancária. Sintetizando a oitiva gravada em mídia digital, 

aduziu que pessoas o procuraram em sua residência questionando se 

possuía o nome negativado em cadastros de inadimplência. Na ocasião 

teria apresentado seus documento a estas pessoas, que teriam 

descoberto o fato de seu nome estar realmente na lista de maus 

pagadores. Em seguida, questionado se teria interesse em ingressar com 

ação para que a parte ré limpasse seu nome e lhe pagasse uma 

indenização, disse que sim. Entanto, esclareceu, em verdade, que de fato 

possuía uma linha telefônica com a parte ré, mas, por ter perdido o 

telefone celular, não conseguiu mais efetuar o pagamento de seus 

débitos. Afirmou ainda que jamais teve contato algum com a Advogada 

Dra. Suzinete Costa de Almeida e não possui qualquer meio de contato 

com ela ou com o Advogado que a substituiu na audiência, Dr. Eduardo 

Moreira de Oliveira Silva. DELIBERAÇÕES Vistos. Não obstante o acordo 

entabulado em audiência, da oitiva da parte autora nesta solenidade, 

queixosa a respeito de não ter recebido o valor combinado no dia 

05/06/2018, em razão de não possuir conta bancária, imaginou que 

poderia receber em espécie diretamente na Secretaria do Juizado Especial 

desta Comarca de Colíder, pelo que não recebeu qualquer orientação de 

seus advogados, dos quais sequer possui o telefone de contato ou sabe 

onde possam ser encontrados, sendo que um deles advoga na Capital de 

Cuiabá. Todavia, de seus relatos, aparentemente se verifica a prática dos 

delitos de estelionato, falsidade ideológica e/ou fraude processual. 

Estelionato porque a parte autora. analfabeta e muito humilde por sinal, 

sequer conhece a advogada Dra. Suzinete Costa de Almeida, muito menos 

as pessoas que a procuraram em sua residência, bem ainda o Dr. Eduardo 

Moreira de Oliveira Silva, pessoas que, pelo visto, sequer o esclareceram 

do que se tratava a presente ação, uma vez que, perante este magistrado, 

confirmou que possuía uma linha telefônica celular com a parte ré, tendo 

inclusive confessado a existência e regularidade do débito questionado 

pela presente, em manifesta contradição com o que afirmado na AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: “1) 

DOS FATOS O Requerente afirma desconhecer a origem do suposto 

débito, e vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, no valor de R$ 119,97 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e 

sete Centavos), supostamente gerado pelo contrato nº 2144762816, o que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC. Entretanto, cumpre destacar que o Requerente 

não efetuou compras, não adquiriu produtos por internet, muito menos 

contratou os serviços da empresa Requerida, não possuindo com esta 

qualquer relação jurídica. Ademais, o Requerente em nenhum momento foi 

devidamente notificado pela empresa Requerida acerca do valor em 

comento, tampouco sobre a negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, vindo somente a tomar conhecimento da restrição de 

seu nome junto aos referidos órgãos de proteção, ao tentar obter crediário 

em um estabelecimento comercial local. É certo que em decorrência do ato 

praticado pela Requerida, esta causou grave lesão e cerceamento do 

crédito do Requerente. Ademais o Requerente por incontáveis vezes de 

forma administrativa, telefone, tentou resolver a celeuma, porém sem êxito. 

Inconformado, o Requerente socorre ao Judiciário para ver declarado por 

sentença a inexistência do débito ora cobrado, bem como a indenização 

por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome no 

SERASA.” (sem destaques no original). Assim, a parte autora, IDOSA, uma 

vez que nasceu em 16/07/1949, estando com 68 (sessenta e oito) anos, 

foi supostamente induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtivessem vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput” e § 4º, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, para si ou para 

outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém 

em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis. Estelionato contra idoso § 4º Aplica-se a pena em dobro se o 

crime for cometido contra idoso.” Falsidade ideológica e/ou fraude 

processual porque aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Ademais, verifica-se ainda 

possível captação de clientes - pessoas batendo de porta em porta -, o 

que constitui infração disciplinar, na forma do art. 34, inciso IV, da Lei 

8.906/94, sem prejuízo da adequação em outros incisos: “Art. 34. Constitui 

infração disciplinar: IV - angariar ou captar causas, com ou sem a 

intervenção de terceiros;” Outrossim, cumpre colacionar as mensagens 

que vêm circulando em redes sociais nas Comarcas de Colíder e Nova 

Canaã do Norte, sendo que dois números celulares foram identificados em 

grupos da Cidade de Nova Canaã do Norte em tal prática, sendo eles (65) 

98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA e (66) 98445-8165 de 

pessoa intitulada por STEFANO: Com estas evidências e a própria 

organização das tarefas e atividades, inclusive com agentes 

possivelmente atuando em todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se 

até mesmo eventual associação criminosa, na forma do art. 288 do Código 

Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação 

Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” 

“Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Por consequência, em interpretação conforme a 

constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, vedada a 

requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte da 

autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no art. 

5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para 

que o órgão tome as providências julgadas pertinentes. Ressalta-se que a 

não adoção de qualquer providência neste sentido enquadraria este 

magistrado em eventual prática de prevaricação (art. 319 do Código 

Penal). Intime-se a parte ré para que requeira o que entender de direito. 

Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso 

para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte autora, na 

forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça 

para conhecimento e providências julgadas pertinentes. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Parte Autora: Jose Raimundo dos Santos
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000269-85.2018.8.11.0009 Espécie: Indenização por dano moral, 

inclusão indevida em cadastro de inadimplentes Parte Autora: Jose 

Raimundo dos Santos Parte Ré: Vivo S.A Data e horário: Quinta-feira, 07 

de junho de 2018, às 13h30 PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi 

Ishikawa Parte Autora: Jose Raimundo dos Santos OCORRÊNCIAS 

Instalada a audiência as partes foram devidamente cientificadas sobre a 

utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo, em conformidade com o art. 521 da CNGC. A 

parte autora foi ouvida por ter procurado a Secretaria do Juizado Especial 

Cível desta Comarca de Colíder indagando acerca do recebimento de sua 

parte no acordo realizado em 05/04/2018, no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais) com a parte ré, de que deveria ter recebido no dia 

05/06/2018 metade de tal montante em dinheiro, uma vez que é analfabeto 

e não possui conta bancária. Sintetizando a oitiva gravada em mídia digital, 

aduziu que pessoas o procuraram em sua residência questionando se 

possuía o nome negativado em cadastros de inadimplência. Na ocasião 

teria apresentado seus documento a estas pessoas, que teriam 

descoberto o fato de seu nome estar realmente na lista de maus 

pagadores. Em seguida, questionado se teria interesse em ingressar com 

ação para que a parte ré limpasse seu nome e lhe pagasse uma 

indenização, disse que sim. Entanto, esclareceu, em verdade, que de fato 

possuía uma linha telefônica com a parte ré, mas, por ter perdido o 

telefone celular, não conseguiu mais efetuar o pagamento de seus 

débitos. Afirmou ainda que jamais teve contato algum com a Advogada 

Dra. Suzinete Costa de Almeida e não possui qualquer meio de contato 

com ela ou com o Advogado que a substituiu na audiência, Dr. Eduardo 

Moreira de Oliveira Silva. DELIBERAÇÕES Vistos. Não obstante o acordo 

entabulado em audiência, da oitiva da parte autora nesta solenidade, 

queixosa a respeito de não ter recebido o valor combinado no dia 

05/06/2018, em razão de não possuir conta bancária, imaginou que 

poderia receber em espécie diretamente na Secretaria do Juizado Especial 

desta Comarca de Colíder, pelo que não recebeu qualquer orientação de 

seus advogados, dos quais sequer possui o telefone de contato ou sabe 

onde possam ser encontrados, sendo que um deles advoga na Capital de 

Cuiabá. Todavia, de seus relatos, aparentemente se verifica a prática dos 

delitos de estelionato, falsidade ideológica e/ou fraude processual. 

Estelionato porque a parte autora. analfabeta e muito humilde por sinal, 

sequer conhece a advogada Dra. Suzinete Costa de Almeida, muito menos 

as pessoas que a procuraram em sua residência, bem ainda o Dr. Eduardo 

Moreira de Oliveira Silva, pessoas que, pelo visto, sequer o esclareceram 

do que se tratava a presente ação, uma vez que, perante este magistrado, 

confirmou que possuía uma linha telefônica celular com a parte ré, tendo 

inclusive confessado a existência e regularidade do débito questionado 

pela presente, em manifesta contradição com o que afirmado na AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: “1) 

DOS FATOS O Requerente afirma desconhecer a origem do suposto 

débito, e vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, no valor de R$ 119,97 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e 

sete Centavos), supostamente gerado pelo contrato nº 2144762816, o que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC. Entretanto, cumpre destacar que o Requerente 

não efetuou compras, não adquiriu produtos por internet, muito menos 

contratou os serviços da empresa Requerida, não possuindo com esta 

qualquer relação jurídica. Ademais, o Requerente em nenhum momento foi 

devidamente notificado pela empresa Requerida acerca do valor em 

comento, tampouco sobre a negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, vindo somente a tomar conhecimento da restrição de 

seu nome junto aos referidos órgãos de proteção, ao tentar obter crediário 

em um estabelecimento comercial local. É certo que em decorrência do ato 

praticado pela Requerida, esta causou grave lesão e cerceamento do 

crédito do Requerente. Ademais o Requerente por incontáveis vezes de 

forma administrativa, telefone, tentou resolver a celeuma, porém sem êxito. 

Inconformado, o Requerente socorre ao Judiciário para ver declarado por 

sentença a inexistência do débito ora cobrado, bem como a indenização 

por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome no 

SERASA.” (sem destaques no original). Assim, a parte autora, IDOSA, uma 

vez que nasceu em 16/07/1949, estando com 68 (sessenta e oito) anos, 

foi supostamente induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtivessem vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput” e § 4º, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, para si ou para 

outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém 

em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis. Estelionato contra idoso § 4º Aplica-se a pena em dobro se o 

crime for cometido contra idoso.” Falsidade ideológica e/ou fraude 

processual porque aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Ademais, verifica-se ainda 

possível captação de clientes - pessoas batendo de porta em porta -, o 

que constitui infração disciplinar, na forma do art. 34, inciso IV, da Lei 

8.906/94, sem prejuízo da adequação em outros incisos: “Art. 34. Constitui 

infração disciplinar: IV - angariar ou captar causas, com ou sem a 

intervenção de terceiros;” Outrossim, cumpre colacionar as mensagens 

que vêm circulando em redes sociais nas Comarcas de Colíder e Nova 

Canaã do Norte, sendo que dois números celulares foram identificados em 

grupos da Cidade de Nova Canaã do Norte em tal prática, sendo eles (65) 

98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA e (66) 98445-8165 de 

pessoa intitulada por STEFANO: Com estas evidências e a própria 

organização das tarefas e atividades, inclusive com agentes 

possivelmente atuando em todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se 

até mesmo eventual associação criminosa, na forma do art. 288 do Código 

Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação 

Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” 

“Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Por consequência, em interpretação conforme a 

constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, vedada a 

requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte da 

autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no art. 

5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para 

que o órgão tome as providências julgadas pertinentes. Ressalta-se que a 

não adoção de qualquer providência neste sentido enquadraria este 

magistrado em eventual prática de prevaricação (art. 319 do Código 

Penal). Intime-se a parte ré para que requeira o que entender de direito. 

Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso 

para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte autora, na 
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forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça 

para conhecimento e providências julgadas pertinentes. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Parte Autora: Jose Raimundo dos Santos

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000648-26.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LEANDRO SILVA SIMPLICIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. De início, verifica-se que em 

razão da condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, 

determinou-se na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do 

seu advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé 

deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 

11ª Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Outrossim, em razão do relato 

da parte autora, cumpra-se de imediato as demais determinações contidas 

nas disposições finais da sentença retro. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 08 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000645-71.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IVAN GONCALVES ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. De início, verifica-se que 

em razão da condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, 

determinou-se na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do 

seu advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé 

deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 

11ª Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Outrossim, em razão do relato 

da parte autora, cumpra-se de imediato as demais determinações contidas 

nas disposições finais da sentença retro. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 08 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIMARA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000649-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LINDIMARA APARECIDA 

GARCIA DOS SANTOS REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. De início, verifica-se que em razão da 

condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, determinou-se 

na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do seu advogado 

no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé deste Juízo. 

Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 11ª 

Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Outrossim, em razão do relato 

da parte autora, cumpra-se de imediato as demais determinações contidas 

nas disposições finais da sentença retro. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 08 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000650-93.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LINDINALVA GONCALVES 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. De início, 

verifica-se que em razão da condenação de litigância de má-fé nos autos 

em epígrafe, determinou-se na sentença retro a inserção do nome da 

parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados por ato de 

litigância de má-fé deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. 

OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 11ª Subseção da OAB/MT, como o 

referido cadastro ainda é inoperante e também não há regulamentação a 

respeito, circunstâncias derivadas da absoluta falta de recursos 

humanos, este não será mais implementado enquanto não for devidamente 

regulamentado por esta Corte de Justiça. Assim, chamo o feito à ordem e 

REVOGO parcialmente as disposições finais da decisão retro no tocante à 

determinação: “DETERMINO a inserção do nome da parte autora e do seu 

advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé deste 

Juízo.” Outrossim, em razão do relato da parte autora, cumpra-se de 

imediato as demais determinações contidas nas disposições finais da 

sentença retro. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 08 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010376-40.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ON TELECOMUNICACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MORAES SCARPINI OAB - SP342244 (ADVOGADO)

ROBERTA TUNA VAZ DOS SANTOS OAB - SP126157 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010376-40.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: LUIZ DE ALMEIDA EXECUTADO: 

ON TELECOMUNICACOES LTDA Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada, embora devidamente intimada (Num. 

11889550), deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a constrição 

realizada (Num. 11463071 - Págs. 1/2), razão pela qual 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 penhorado e vinculado a este processo (Num. 

11949614 - Págs. 1/3). Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). 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. Colíder, 08 de junho 

de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DA COMARCA DE 

COMODORO - MT, Juiz de Direito ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA 

JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o Provimento 

n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, e 

o Provimento nº 15/2016-CM, RESOLVE:

Art. 1º - Fica disponibilizado o resultado dos recursos contra o Resultado 

Final do Processo Seletivo, nos termos do item 10.1, do edital n. 

01/2017/CEJUSC.

CANDIDATO – NENHUM RECURSO PROTOCOLADO

RESULTADO – PREJUDICADO

Art. 2º - Fica disponibilizada a lista de classificados no Teste Seletivo, de 

acordo com o Edital n. 01/2017/CEJUSC, itens 9.3, 9.4 e 11.3, 

considerando os demais desclassificados.

CLASSIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO – NOME

01 – 0008 - MATHEUS BATISTA SILVA

02 – 0017 - PÂMELA JÉSSICA MENDES LEÃO

03 – 0011 - IVALDIR JORIATTI

04 – 0016 - VINÍCIUS DE MEDEIROS MARÇAL

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Comodoro – MT, 11 de abril de 2017.

Juiz de Direito ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania - 

CEJUSC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 2666-04.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOÃO ROSSETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A, VILSON MOREIRA JUNIOR - OAB:OAB/RO 6479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar o 

atual procurador da parte requerente do retorno dos autos para 1ª 

Instância afim de requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35497 Nr: 192-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, DANILO IPER DE LIMA, 

IVONETE IPER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104737 Nr: 2982-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu in albis o prazo para parte executada 

opor embargos à execução. Certifico, ainda, que considerando o disposto 

no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, 

INTIMO a parte exequente para manifestar nos autos acerca da penhora 

de Ref: 20, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 943-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS POMPERMAYER & CIA LTDA - ME, KARINY 

SILVA POMPERMAYER, HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, NOIZE 

SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu in albis o prazo para parte executada 

efetuar o pagamento do débito e opor embargos à execução. Certifico, 

ainda, considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, inexiste nos autos indicação de bens, desta 

forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105410 Nr: 3272-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE ADÃO RODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELA CRISTINA RÜCKER 

CURI BERTONCELLO - OAB:25814
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64177 Nr: 2325-70.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR TERENCIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado para manifestar na 

fase do art. 422 do CPP, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3480-74.2014.811.0046

 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: PNRL, FDSR, WKRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo,INTIMO a parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, comprove nos autos em qual fase se encontra a ação de 

reconhecimento da paternidade de Keila de Almeida.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97629 Nr: 5531-87.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO DE ARAUJO, Rg: 35696060, 

Filiação: Eliete Maria da Conceição e Ademario Mamede de Araujo Coelho, 

data de nascimento: 01/07/1993, brasileiro(a), natural de São Luis do 

Quintude-AL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso na infração penal do 

art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato), com os gravames e 

implicações da Lei nº 11.340/2006, em virtude de no dia 28 de novembro 

de 2016, por volta das 23h30min, na Rua Danilo Antônio Gelati, bairro 

Centro, na cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de 

Comodoro-MT, o denunciado ter praticado vias de fato contra a vítima 

Márcio Rodrigues dos Santos.

Despacho: Vistos.Determino a citação por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional.Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, 

sem baixa na distribuição.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, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 11 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61047 Nr: 2850-86.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76232 Nr: 1660-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar os patronos do réu para juntem 

as razões de apelação no prazo legal, conforme despacho de ref: 293, 

abaixo transcrito: "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 dos patronos do réu para que 

junte 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. VI - Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68647 Nr: 2006-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DOS SANTOS RONCARI, ADIMIR ALVES 

CASTANHA, NELSON RODRIGUES RAMOS, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, 

DANIEL ANTONIO CANDIDO, FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, ÈRICA PARDO DALA RIVA - OAB:39158, 

GILVAN ROCHA FILHO - OAB:, GILVAN ROCHA FILHO - OAB:2650/RO, 

MAYCON CRISTIAN PINHO - OAB:2030/RO, PHOLIANE J.R. FERREIRA - 

OAB:6133, RAFAELA GEICIANI MESSIAS - OAB:RO/4656, shara 

eugenio de souza silva - OAB:3754

 Ficam as partes requeridas intimadas a apresentar alegações finais, dada 

a juntada das derradeiras alegações apresentadas pela acusação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88420 Nr: 1636-21.2016.811.0046

 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: WILLIAN BARBOSA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 22, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte requerente para, no prazo legal, 

apresentar a impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 2311-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR SANTANA, PAULO RICARDO 

MORAES TUSSOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 Tendo em vista a juntada das alegações finais do autor (ref:162), 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes 

requeridas para, no prazo legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96465 Nr: 5023-44.2016.811.0046

 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: JONAS MARCOS TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO ANTUNES MAGALHAES - Agente 

de Tributos Estaduais-Mat.52024

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o recurso de apelação acostado aos autos, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 4702-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCOLINO DE OLIVEIRA, CARLOS 

PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 24, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender cabível. Por fim, ainda, 

intima-se a parte requerente para comprovar o pagamento da diligência 

complementar conforme certidão de ref:21, uma vez que compulsando-se 

aos autos não fora possível localizá-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 6191-47.2017.811.0046

 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: LUCIANO RAMALHO MADURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 28, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar a impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94172 Nr: 3952-07.2016.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 75427 Nr: 1341-18.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEODORO ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 Vistos em correição.

Vistas dos autos à defesa, para que apresente alegações finais, no prazo 

legal.

Após, voltem-me os autos conclusos, decorrido o período de correição.

Comodoro/MT, 12 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000197-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANI BELUSSI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000197-84.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 9.570,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO 

Certifico, primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a 

classe judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, (a) 

patrono(a) da reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”. 

Resulta dessa distribuição equivocada da classe judicial, o não 

agendamento automático da audiência de conciliação, razão pela qual, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os 

autos com a finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência 

de conciliação, conforme segue: 07/11/2018 as 09h00. COMODORO, 11 

de junho de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 5905-80.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FAGUNDES DOS SANTOS ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97354 Nr: 4836-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP CONSTRUÇÕES, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 1433-02.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56294 Nr: 720-66.2014.811.0010

 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: LUCILENE RODRIGUES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46935 Nr: 2021-53.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ANTÔNIO 

ETEVALDO PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ETEVALDO PEREIRA SOUZA, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:30.820 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:30.820 - RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81230 Nr: 2799-47.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NASCIMENTO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 2272-71.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENFN, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RÓBIE BITENCOURT IANHES, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 812-05.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 157339 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/08/2018 às 16h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 2646-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA RIBEIRO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53594 Nr: 2123-07.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALISTAR BOER, MICHELLI REGIANE BOER, 

REGINA CLEIDE MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR REZENDE CUNHA, Cleusdete 

Texeira do Carmo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51138 Nr: 3031-98.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49346 Nr: 1083-24.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O 

SCATIGNA - OAB:12090-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34001 Nr: 1558-48.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO VENANCIO ROCHA, ANTÔNIO 

VENÂNCIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58712 Nr: 2544-60.2014.811.0010

 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: DAZIZA NEVES DA COSTA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: RENATO DIAS COUTINHO NETO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49267 Nr: 995-83.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICAT AGRO PECUÁRIA LTDA, ELIANA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: REMI CRUZ BORGES, para no prazo de 24 horas, proceder a 

devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58356 Nr: 2335-91.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 60-72.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54259 Nr: 2737-12.2013.811.0010

 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: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 2461-78.2013.811.0010

 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: HSNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDOM, ANM, FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51487 Nr: 4-73.2013.811.0010

 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: ANTONIA DA CRUZ CANAVARROS, AURORA DA 

CRUZ, CECÍLIA NUNES DA CRUZ, IRENE DA CRUZ DE JESUS, BENEDITO 

NORBERTO DE JESUS, LUZIA NUNES DA CRUZ, HERALDINA DA CRUZ 

MOTTA, AGUEDA DA CRUZ CÂNDIDO, VALDEMAR MOTTA, EDINETE 

MACEDES DA CRUZ, GILBERTO DA SILVA, JOERSO NUNES DA CRUZ, 

LOURDES NUNES DA CRUZ, BRÍGIDA DA CRUZ VEIGA, LUCIMAR 

BONIFÁCIO GARCIA, MIGUEL VEIGA, JOANITA VEIGA DE SOUZA, 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA, JOANICE VEIGA GARCIA, MARCIA 

TEODORA VEIGA, LINDOMAR DA CRUZ VEIGA, LUCINÉIA VEIGA 

SEVERO, JOSÉ SEVERO REINALDO, MIGUEL VEIGA FILHO, LINDACY 

VEIGA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, LAZARO DA CRUZ 

VEIGA, DEUSITA ALVES DA CRUZ, THAYSA ALVES DA CRUZ, NAX 

SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, ROBERTO MANOEL DE DEUS, 

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA, Elizeu Nunes da Cruz, MARIA 

ANTONIA DA CRUZ, TEREZINHA FÉLIX SILVA CRUZ DE DEUS, NEUZA 

SILVA CRUZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, ALDINEIA APARECIDA MARTINS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMILHANO DA CRUZ E SILVA, ESMERALDA 

NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24164 Nr: 340-53.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SPIRONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 
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advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35051 Nr: 2592-58.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S LEILÕES S/C LTDA, SILVANI DIAS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, MAGNO JOSÉ DA SILVA - OAB:9.246-E, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: MAX MAGNO FERREIRA MENDES, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56625 Nr: 997-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY FERREIRA CANUTO

 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 982-16.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS, HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA SANTOS, MARIA DILMA CORREA SANTOS, CARME 

FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA SANTOS, 

OSVANDA ALVES SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, FRANCISCO DE CARVALHO, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, MILTON ALEXANDRE DA CRUZ, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27342 Nr: 948-17.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAIR MARSARO MARTELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427, Leonardo de Mattos - OAB:14.561 - B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: LEONARDO CAVALARI OLINO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1295 Nr: 632-24.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MACHADO DA SILVA, SANDRA 

MARIA DE MOURA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: LEONARDO CAVALARI OLINO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1227 Nr: 402-79.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, MARIA MADALENA 

MACHADO DA SILVA, SANDRA MARIA DE MOURA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: LEONARDO CAVALARI OLINO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47284 Nr: 2426-89.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI, para no prazo de 

24 horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra 

em carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 751-28.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMTDSC, LTDSC, RPTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI, para no prazo de 

24 horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra 

em carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12994 Nr: 1847-25.2003.811.0010

 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: GERSI RUSSI ME, MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, TRANSPORTADORA PIFFER E 

OLIVEIRA LTDA ME, ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A, 

GERSI RUSSI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:8112-E, GIOVANI 

BIANCHI - OAB:6641/MT, Hélio Passadore - OAB:3008-A, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, JAQUELINI RAMOS - 

OAB:10.509/MT, RODRIGO DINIZ SANTIAGO - OAB:210101, Sérgio Ruy 

Barroso de Mello - OAB:63.377

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1839 Nr: 799-07.1998.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53388 Nr: 1940-36.2013.811.0010

 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: RAIMUNDO TERTULIANO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53256 Nr: 1809-61.2013.811.0010

 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: ROMUALDO MAGNY SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52360 Nr: 936-61.2013.811.0010

 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: TAR, NBDRF, NRMDR, RDARS, RMR, TMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT, 

JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52038 Nr: 606-64.2013.811.0010

 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: MARIA TEIXEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 1555-25.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JEAN DA COSTA AMARAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48597 Nr: 266-57.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA, CLEMÊNCIA DE SOUZA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN VIEGAS RENAUX DE 

ANDRADE - OAB:proc. Federal

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24988 Nr: 1321-82.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monny V. C. Aguiar Silva - 

OAB:6976

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1049 Nr: 26-93.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL PISSOLATO PAULINO 

DOURADO, JOAQUIM CAMPOS DOURADO, DOMINGOS ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16170 Nr: 677-47.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: GIOVANI BIANCHI, para no prazo de 24 horas, proceder a 

devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11048 Nr: 1586-94.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6250

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: GILSON KRAYCZY, para no prazo de 24 horas, proceder a 

devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 1552-70.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS LEAL FILHO

 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.

Trata-se de exceção de pré-executividade pelo devedor INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (fls. 183/185), onde afirma 

excesso de execução no montante de R$ 13.841,85 (treze mil, oitocentos 

e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Em plano diametralmente oposto, a exequente manifestou acerca da 
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objeção (fls. 197/200).

É o breve relato.

Decido.

Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de 

questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da 

ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do 

direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova 

pré-constituída.

 Como escreve Humberto Theodoro Júnior:

“(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos 

embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. 

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é 

versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. 

Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a 

exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no 

tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos.” (Curso de Direito Processual Civil – 

Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum – vol. III/Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 878).

E, no caso, mostra-se incabível o manejo do referido instrumento 

processual, diante das matérias deduzidas pelo executado/excipiente, 

notadamente o excesso de execução.

É que se admite excepcionalmente a peça defensiva, desde que suas 

alegações sejam comprovadas de plano e sem necessidade de produção 

de outras provas, além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a 

própria exceção.

Dessa forma, cabia ao executado/excipiente se valer da via processual 

própria, cabendo o ônus de provar suas alegações amplamente, pois, pelo 

que se observa dos cálculos, necessitar-se-ia de apuração detalhada, 

consequentemente, a objeção de pré-executividade não merece 

prosperar.

É o entendimento do Colendo TRF-1:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INTEMPESTIVOS. RECEBIMENTO COMO PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. 

MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Os embargos à execução foram 

sumariamente rejeitados em face da intempestividade, subsistindo a 

pretensão recursal da possibilidade de apreciação do presente recurso 

como exceção de pré-executividade. 2. Incabível a conversão dos 

embargos em exceção de pré-executividade, porquanto tal instituto, de 

construção jurisprudencial, somente é admissível quando veicule matéria 

de ordem pública, que independa de dilação probatória, o que não é a 

hipótese dos autos, em que o embargante alega a existência de excesso 

de execução em virtude de suposta ilegitimidade da imposição de multa. 3. 

P r e c e d e n t e s  d e s t a  C o r t e ,  n e s s e  s e n t i d o :  ( A C 

0026574-94.2010.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.319 de 

1 7 / 0 6 / 2 0 1 5  e  A C  0 0 4 2 0 5 9 - 0 3 . 2 0 1 1 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T ,  R e l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Rel. Conv. JUIZ 

FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES (CONV.), PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.105 de 11/02/2014). 4. Apelação desprovida.A Turma, 

por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação do INSS.” (ACORDAO 

00459789720114019199, JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:16/06/2016 

PAGINA:.). Negritei.

Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte executada/excipiente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não 

haver extinção da execução.

Por fim, razão assiste à exequente em sua manifestação de fl.236, tendo 

em vista que o cálculo elaborado às fls. 229/233 não contemplou o valor 

relativo aos honorários advocatícios.

Assim, determino a remessa dos autos à contadoria do juízo para 

elaboração do cálculo relativo aos honorários advocatícios.

Após a elaboração do cálculo, manifestem-se as partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19272 Nr: 759-44.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVIEIRA - OAB:3.966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26387 Nr: 3002-87.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR, para no prazo de 

24 horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra 

em carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32904 Nr: 470-72.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO MARQUES PAVÃO

 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:

 DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, homologando o cálculo de fls. 157/159.Decorrido o prazo para 

interposição do competente recurso, proceda-se o cumprimento da 

Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo 

em vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.Em seguida, efetuado o 

levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos 

conclusos para extinção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47162 Nr: 2274-41.2011.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARDS, SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTL, MTL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT, Roberto de Avelar - OAB:8.165 - MS, 

Rogério de Avelar - OAB:12303-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: FERNANDO DALL AGNOL FINATO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53128 Nr: 1682-26.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA TEOTONIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51879 Nr: 441-17.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51096 Nr: 2984-27.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH CLEIA FRITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48444 Nr: 94-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34144 Nr: 1701-37.2010.811.0010

 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: CÍCERO PETRÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26658 Nr: 100-30.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPERCIO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19188 Nr: 667-66.2006.811.0010

 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: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86 Nr: 10-23.1989.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ISMÉRIA DE OLIVEIRA, REGINAMAR ISMÉRIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292-A

 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 e examinados.

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo atualizado do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

penhora online.

Ademais, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do 

CPC, devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos 

no artigo acima citado.

Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46690 Nr: 1740-97.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE 

FERNANDES CEZAR, LUCIANO CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ELIZETE MORALES BEZERRA, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46152 Nr: 1138-09.2011.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ELIZETE MORALES BEZERRA, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25539 Nr: 1965-25.2008.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ELIZETE MORALES BEZERRA, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 986 Nr: 43-32.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Os documentos juntados pelo exequente às fls. 211/224, não são aqueles 

solicitados pelo Sr. Meirinho às fls. 198-verso.

Assim, intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 

dias, a Certidão da Cadeia Dominial, expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis e a Certidão de localização na base cartográfica do Estado, 

expedida pelo Intermat, bem como a Certidão de Georreferenciamento, e a 

Certidão de localização do titulo de origem, para que com auxilio de 

aparelho de localização via satélite (GPS), seja identificada e localizada a 

área a ser vistoriada e avaliada, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 8 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27624 Nr: 1372-59.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARILZA ALVES ANTÔNIO, LUCILENE 

ANTÔNIA ALVES, LUIS ALVES ANTÔNIO, LUCIENE ANTONIA ALVES 

REZENDE, LUCIMAR ALVES ANTONIO, LUCINEIA ALVES ANTÔNIO JACOB 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do 

cumprimento de sentença que lhe move O ESPÓLIO DE MARILZA ALVES 

ANTÔNIO, devidamente qualificados nos autos.

Diante do teor da petição de fls. 232/233, tenho que assiste razão à 

exequente, tendo em vista que não existe vedação legal quanto à 

cumulação dos benefícios previdenciários de pensão por morte e 

auxílio-doença.

 O artigo 124 da Lei nº. 8.213/91 descreve quais benefícios não podem 

ser recebidos conjuntamente, vejamos:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento 
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conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

 II - duas ou mais aposentadorias;

 II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 

1995)

 III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

 IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, 

de 1995)

 V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

 VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, 

ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Incluído dada pela Lei 

nº 9.032, de 1995)

 Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do 

seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da 

Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. (Incluído 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

 Assim, inexistindo vedação quanto ao recebimento em conjunto dos 

benefícios de pensão por morte e auxílio-doença, não há que se falar em 

dedução de valores.

Dessa forma, remetam-se os autos à contadora deste juízo para retificar o 

cálculo, devendo, para todos os efeitos, observar os parâmetros fixados 

no acórdão (fl. 169):

- A data do início do benefício (DIB), correspondendo à data do 

indeferimento administrativo (05/11/2008);

- Data final do cálculo em 12/11/2011, dia imediatamente anterior à DIP 

(Data de Início do Pagamento);

- Atualização até a data do início do pagamento, ou seja, até 13/11/2011;

- Juros que se iniciarão na citação (09/06/2009 – juntada da Carta 

Precatória aos autos), nos exatos parâmetros fixados na sentença, bem 

como, Lei n.º 11.960/2009 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134;

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55443 Nr: 3841-39.2013.811.0010

 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: ZENAIDE COIMBRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 3626-63.2013.811.0010

 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: CARLOS MAGNO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 3123-42.2013.811.0010

 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: ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55031 Nr: 3451-69.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLFC, VLFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO, para no prazo de 

24 horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra 

em carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53345 Nr: 1896-17.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ANDERSON LUIZ RASIA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 3228-58.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOÃO BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ANTONIO MORAIS, TEREZINHA DE 

MORAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ANDERSON LUIZ RASIA, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19094 Nr: 574-06.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos, etc.

Promovido o cumprimento de sentença, houve a expedição da competente 

RPV, cujos valores foram devidamente liberados em favor da exequente 

(fls. 203/204).

Posteriormente, a exequente requereu a execução complementar de 

sentença, relativo ao benefício não pago no período de 15/03/2012 a 

30/06/2013 (fls. 214/215).

 Como se vê às fls. 262/263, foi certificado nos autos dos embargos à 

execução código 63974 que os valores executados pela exequente já 

haviam sido pagos administrativamente, sendo que aquele feito foi julgado 

procedente, ante a concordância por parte da embargada/exequente com 

os termos dos embargos.

Assim, tem-se que inexistem créditos a serem perseguidos, devendo a 

presente execução ser extinta pelo pagamento.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 437-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Determino a intimação da parte exequente para que apresente cálculo do 

valor que entende devido, relativo aos valores remanescentes, no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de prosseguimento do 

cumprimento de sentença complementar.

Aportando aos autos, remetam-se os autos ao INSS para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 1772-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA 

- EPP, Erica Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

conforme requerido pela parte exequente, em fl.112.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para no 

prazo de 15(quinze) dias, se manifestar requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20973 Nr: 2594-67.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, OLIMPIO DE 

AZEVEDO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

conforme requerido pela parte exequente, em fl.461.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para no 

prazo de 15(quinze) dias, se manifestar requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49346 Nr: 1083-24.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O 

SCATIGNA - OAB:12090-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: Ricardo Marques de Abreu, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

desde o dia 29/01/2016, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58216 Nr: 2234-54.2014.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51880 Nr: 442-02.2013.811.0010

 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: MARIA EVA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20043 Nr: 1579-63.2006.811.0010

 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 AUXILIADORA MARÇAL DA COSTA

 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: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 692-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

KIYOHARU OTSUKA, MIRTA FUMIE OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de dívida expedida nos 

autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a AValiação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 413 Nr: 97-03.1994.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANAVALE-ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDO DE CANA 

VALE DO S LOURENÇ, ESPÓLIO DE ESTANISLAU CANDIDO DA COSTA, 

SILVINO CÂNDIDO DA COSTA, TEREZINHA CANDIDO DA COSTA, MARIA 

ANTONIA LIMA DA COSTA, LENICE CÂNDIDA DE SOUZA, JOSÉ CÂNDIDO 

DA COSTA, ANTONIO CANDIDO DA COSTA, IVALDA PEREIRA SANTANA, 

VALDINEY CANDIDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUVENCIO DE 

SOUZA, BENEDITA PAULINA DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA, 

EDMILSON TEIXEIRA, OTAVIO CARVALHO DE SOUZA, MAXDELLEN 

CANDIDO RODRIGUES, MARIA CANDIDA DA COSTA RODRIGUES, Oliveira 

Cândido da Costa, MILTON CANDIDO RODRIGUES, TALITA PARRON DE 

SOUZA, ESPÓLIO DE IRACEMA CANDIDO DA COSTA, MIRTA MARIA 

CANDIDO DE SOUZA, DIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CÂNDIDO, 

ESPÓLIO DE VALDEMAR CORREIA DA SILVA, ISABEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - OAB:18.169-GO, 

RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - OAB:23441/GO, SAMUEL 

MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO, THIAGO AFONSO SANTOS 

ESTRELLA - OAB:22853/GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumpr imento de sentença proposta por 

CANAVALE-ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DO VALE DO 

SÃO LOURENÇO, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER e MARIA ISABEL DELLA 

VALLE OBERSTEINER e OUTROS em face da USINA JACIARA S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia dos exequentes, foi determinada a suspensão do feito (Fls. 

1760).

Posteriormente, com vista dos autos, o exequente informou a ausência de 

interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a satisfação da 

obrigação por parte dos executados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do cumprimento da obrigação, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 
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do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001045-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ADAO CARLOS BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Adão Carlos Barbosa ajuíza a presente 

Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, liminarmente, a 

concessão do benefício pleiteado. Requer os benefícios da justiça 

gratuita. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. Decido. 1. 

Da gratuidade das custas judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta 

deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, 

verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Da tutela provisória de urgência. O pedido de 

tutela urgência em caráter liminar está amparado no Novo Código de 

Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

assistencial em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em particular no 

seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da 

medida de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso dos autos, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer 

adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte 

contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO 

o pedido de urgência da tutela. Antes de determinar a citação da autarquia 

federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular 

n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação da autarquia requerida para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, nomeando, para 

tanto, a médica perita 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); Designo o dia 

11 de julho de 2018, às 12h45min para realização da perícia. iii) A parte 

requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que 

fica desde já arbitrado 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, atento 

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. v) Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código 

de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o 

perito que, por se tratar de pedido de majoração de benefício, o laudo 

pericial deverá contar informações acerca da necessidade de 

acompanhamento permanente de terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de 

cumpridas todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, 

cite-se a autarquia requerida para responder a presente demanda, 

fazendo-se acompanhar do mandado os laudos periciais, possibilitando, 

desta forma, a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em 

seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar. Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos 

para ulterior deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 18 

de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 12933-70.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada de ref. 35 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76707 Nr: 1008-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA VERNIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a requerente apresentou impugnação à 

contestação na ref. 55, no prazo legal. Certifico ainda que, a Defensoria 

Pública apresentou contestação na ref. 65, no prazo legal. Certifico mais 

que, faço expedir intimação à requerente, para querendo, no prazo, 

impugnar à contestação (ref. 65) e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89890 Nr: 1312-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO OMENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada do mandado de 

ref. 26 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 853-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Diego de Oliveira, LUCAS CARVALHO 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

Certificada a tempestividade (29/05/2018), recebo o recurso de apelação 

interposto pela defesa do acusado (29/05/2018), nos termos do artigo 597 

do Código de Processo Penal.

Vista ao apelante para apresentar suas razões no prazo legal e, após, ao 

apelado para, querendo, contrarrazoar no prazo legal, certificando-se.

Após, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se as formalidades legais, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 76366 Nr: 897-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Vistos.

Diante das alegações finais apresentadas nos autos pelo Órgão Ministerial 

(Ref. 209), bem como de acordo com o artigo 403, do Código de Processo 

Penal, dê-se nova vista dos autos a defesa do acusado CÉLIO SEVERO 

CUSTÓDIO, para que se manifeste nos autos eis que equivocadamente 

apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (Ref. 217).

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 12500-92.2012.811.0003

 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): ADAIR NAZARIO BORGES, SEBASTIÃO 

SANTANA, ELIAS JOSÉ DA SILVA FILHO, SEBASTIÃO FRANCISCO DA 

SILVA, HELIO LUIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

RODRIGO PEREIRA DA SILVA - OAB:103.157MG

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO via DJE, do Advogado DR. RODRIGO PEREIRA DA 

SILVA, da r. sentença de extinção de punibilidade de fls. 260/261.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 20017 Nr: 1570-04.2006.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, Jaqueline Moura Nogueira - OAB:11027-MT

 Certifico e doiu fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO dos Advogados do acusado DRS. JAQUELINE 

MOURA NOGUEIRA e EDNELSON ZULIANE BELLO, via DJE, da r. sentrnça 

de extinção de punibilidade de fls. 1481 e 1482.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 63775 Nr: 749-82.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Certifico e dou fé que o réu THIAGO RODRIGUES, não fora encontrado no 

endereço informado à ref. 90. Assim impulsiono os presentes autos no 

sentido de proceder a INTIMAÇÃO da Advogada de defesa DRª ODERLY 

MARIA FERREIRA LACERDA, via DJE, para que no prazo legal, informe 

corretamente o endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 80693 Nr: 2504-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA BARBOSA DA SILVA, AIRTON JOSÉ DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO do Advogado DR. ARY DA COSTA CAMPOS, via 

DJE, para no prazo legal apresentar Defesa Prévia em nome do acusado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA OAB - MT15784/O (ADVOGADO)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O (ADVOGADO)

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO)

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 12579570 e 13334894 

foram interpostas no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo 

de 05 dias para apresentar impugnação as contestações de id n. 

12579570 e 13334894, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000248-09.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso 

Inominado, bem como o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, 

nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 

- VI da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. JACIARA, 11 de junho de 

2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000063-68.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413, 40 e taxa judiciária no valor de R$ 

132,08 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 11 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000248-09.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413, 40 e taxa judiciária no valor de R$ 

132,08 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 11 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARANDO (REQUERENTE)

EVERTON JORGE SCHINOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALINE FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JULIO 

TARDIN OAB: MT4479/O Endereço: CAPITAO IPORA, 416, AP 402 ED 

CONDOR, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-090 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/07/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-64.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE ANDREA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BERTONI DARI NITSCHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do cálculo de id 

n. 13594967 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para retirar a certidão de crédito que se encontra 

arquivada nesta Secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-51.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DOROTEIA TORRES (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 324 de 599



Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para retirar a certidão de crédito que se encontra 

arquivada nesta Secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para retirar a certidão de crédito que se encontra 

arquivada nesta Secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MARCEL LUERSEN OAB: MT14419/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001237-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GELIDA CARLA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB: MT23677/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/07/2018 Hora: 10:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 05/2018/DF - CONVOCAR 

as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas 

neste município para participarem do Cadastro e Habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Comarca de Juara/MT.

* O Edital n° 05/2018/DF 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 Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 1753-09.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantage Brasil Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, Dr. 

Elcio Lima do Prado OAB/MT 4.757, e Dr. Gilmar da Cruz e Sousa, OAB/MT 

3543, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo 

devedor das custas judiciais, conforme fl.76 nos termos dos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 198-15.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBBdO, Adriana Lúcia Braz, Carlos Alberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência desta 1ª Vara, 

REDESIGNO a audiência outrora fixada, agendando-a para o dia 28 de 

agosto de 2018, às 18h00min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, via 

digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

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 por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 1470-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar 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.: 82296 Nr: 3086-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar 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.: 82897 Nr: 3427-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues & Lovato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar 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.: 109185 Nr: 2630-65.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Maria Vernier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:140635/7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38393 Nr: 2417-40.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. Azoia-ME., Gisele Ribeiro Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 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

 Proceder a intimação dos executados, na pessoa de seus advogados, Dr. 

André Rodrigo Schneider, Rodrigo Luiz Martins e Roney Sandro Cunha, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, conforme fls.69 nos termos dos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81551 Nr: 2723-96.2016.811.0018

 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: WdS, AFdS, JdOdS, CdS, MdS, MdLdS, CPdS, GPdS, 

MFPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar 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.: 85331 Nr: 4833-68.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Fenix Empreendimentos 

Imobilíários Ltda, Rede Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar 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.: 83114 Nr: 3591-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Rede Empreendimentos 

Ltda, Fenix Empreendimentos Imobilíários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 225 Nr: 177-69.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. MESSIAS-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Aristides José Botelho 

de Oliveira em face de Banco do Brasil S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sendo que ao ser intimado, o executado 

quedou-se inerte (fls. 221/222).

Assim, pugna o exequente pelo bloqueio de valores via Bacen Jud da 

quantia de R$ 160.022,11 (cento e sessenta mil, vinte e dois reais e onze 

centavos) do executado Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/3299-91).

Pois bem, envolvendo o processo de execução e constada a omissão do 

executado que devidamente intimado, quedou-se inerte, observo que se 

afigura plenamente cabível o pedido formulado pelo exequente, sendo a 

penhora on-line necessária para a satisfação do crédito. Sobre o assunto, 

é dispositivo previsto no 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.

Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida via BACEN/JUD, de 

importância em dinheiro no montante da execução em tela, ou seja, de R$ 

160.022,11 (cento e sessenta mil, vinte e dois reais e onze centavos) do 

executado Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/3299-91) depositado em 

contas bancárias e/ou aplicações financeira.

Efetivada com sucesso a penhora online via sistema BACENJUD, 

certifique-se e intimem-se as partes para que, no prazo legal se 

manifestem.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127 Nr: 38-20.1996.811.0018

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. MESSIAS-ME., José Alvim Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.682,02 (Mil seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 841,01 (Oitocentos e quarenta e um reais e um 

centavo), para recolhimento da guia de custas e R$ 841,01 (Oitocentos e 

quarenta e um reais e um centavo), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 2123-41.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Betarello Setolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Jezyka Andrea 
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Tonhon Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 19 (dezenove) 

PARCELAS PAGAS no importe de R$ 2.831,00 (dois mil, oitocentos e trinta 

e um reais) conforme comprovada nos autos, com juros de 1% a. m. 

desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso. Condeno, ainda, os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da 

citação (26/10/2017) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno, ainda, o requerido no pagamento das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 

85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, caso os devedores não 

efetuem o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor 

da condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.Após o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 2810-86.2015.811.0018

 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: Dirce de Almeida Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora para declarar rescindido o contrato entre a 

parte requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 34 

(trinta e quatro) parcelas pagas no importe de R$ 5.066,00 (cinco mil, 

sessenta e seis reais) conforme comprovada nos autos, com juros de 1% 

a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Assim, extingo o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Eventuais custas 

pela parte requerida e, havendo inadimplência, proceda-se conforme 

determinado na CNGC/MT.Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, 

§2º do CPC).Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.Após o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73725 Nr: 3039-46.2015.811.0018

 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: Nilza da Rocha e Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, SANDY DE PAULA ALVES - OAB:70284, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora para declarar rescindido o contrato entre a 

parte requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 10 

(dez) PARCELAS PAGAS no importe de R$ 1.490,00(um mil, quatrocentos 

e noventa reais), conforme comprovada nos autos, com juros de 1% a. m. 

desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso. Condeno, ainda, os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da 

citação (27/10/2016) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.Indefiro a liminar 

de bloqueio de valores, tendo em vista que o patrimônio dos requeridos 

encontra-se indisponível, por decisão na ação civil pública, acima 

mencionada.Assim, extingo o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, o 

requerido no pagamento das custas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, caso os devedores não efetuem o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa de 10% (dez 

por cento), nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil e, 

a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 798, inciso I, 

“b”, do mesmo codex, expedir-se-á mandado de penhora e 

avaliação.Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se 

com as cautelas legais.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARQUES SHMDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000378-72.2018.8.11.0018. AUTOR: JUNIOR 

MARQUES SHMDT RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo 

a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste 

momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do 

NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte 

contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo 

impugnação instruída com os elementos hábeis ao convencimento do 

Magistrado. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado após a perícia 

médica, pois apesar da farta documentação apresentada, o requerido pela 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo o Dr. Oswaldo Akira Kishino, que deverá servir escrupulosamente 

o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, § 2º da 

CNGC/MT e ao teor da Resolução nº 233 – CNJ, fixo os honorários 

periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para 
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realização da perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias. Fazendo-se necessária para o diagnóstico do laudo 

pericial a realização de exames complementares, DETERMINO que o perito 

nomeado encaminhe a parte autora para a realização dos exames pelo 

Sistema Único de Saúde-SUS. Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das 

partes, bem como os quesitos do juízo, que se encontram abaixo. Deverá 

a Gestora Judiciária, assim que informada da data da realização dos 

trabalhos periciais, proceder às intimações necessárias, bem como, enviar 

ao profissional nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por 

este juízo (anexo). Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º,II e III, do 

Novo Código de Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o 

seu pagamento nos termos da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário. Após, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A citação deverá ser efetuada na 

forma do artigo 247, inc. III, do Novo Código de Processo Civil. No mesmo 

ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do NCPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do NCPC. Após, façam os autos conclusos para apreciação do pedido 

da tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. QUESITOS DO JUÍZO: 

AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE 

1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? 

Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade 

profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é 

portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, 

essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU 

PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna 

prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em 

questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia 

incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 

71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita 

para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. 

O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação 

para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: 

incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; 

incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual 

(STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, 

TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra 

Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, 

defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e 

temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando 

de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do 

início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento 

do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação 

baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante)? JUARA, 11 de 

junho de 2018. Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40256 Nr: 710-03.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaciara Motors Ltda, MMC Automotores do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Carlos Augusto Falletti - 

OAB:83341, CIRO JOSÉ CALLEGARO - OAB:249941, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O, Willy Alberto Heitmann 

Neto - OAB:20763

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada do laudo complementar de fl.659/663, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme determinado às fl.612-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71968 Nr: 2206-28.2015.811.0018

 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: Valor Empreendimentos e Participações Ltda, Elton 

Pereira Cardoso, Marcelo Vendrame, Antonio Henrique Botelho Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Vilela de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Recebo a emenda da reconvenção.

DEFIRO o parcelamento das custas iniciais da reconvenção em 06 (seis) 

vezes.

Por orientação do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio 

da presente decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no 

e-mail: dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais.

Considerando que a parte requerente/reconvindo já apresentou 

manifestação à reconvenção (fl. 314/322), intime-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31082 Nr: 170-23.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva ME, Vannelis da Silva, Elton 

Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.116, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74546 Nr: 3462-06.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA GUARNIERI - 

OAB:316650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.Translade-se cópia desta sentença nos autos de 

execução, e, oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73854 Nr: 3110-48.2015.811.0018

 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: Cristina Domingues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Queila Silva do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 (...) Não configura lesão a direito líquido e certo o ato de autoridade que 

elimina candidato de processo seletivo, por não preencher requisito 

contido no Edital, consistente na apresentação dos documentos 

necessários.O edital estabelece as "regras" do concurso, vinculando 

tanto a administração, quanto o candidato, só podendo ser estas 

afastadas acaso violarem a lei, ultrapassando os juízos de razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim, não é razoável pleitear a prorrogação do prazo 

apenas para a impetrante, em detrimento de toda a lisura do certamente, 

para atender uma situação que foi gerada por sua própria desídia.Sim, 

pois dispondo de vários dias para a apresentação dos documentos 

necessários para a investidura, deixou para os últimos dias a colheita de 

documentos imprescindíveis, não logrando êxito na apresentação de um 

exame requisitado pelo edital.Caso a impetrante houvesse sido diligente na 

colheita dos documentos, teria tido tempo suficiente para fazer o exame 

pelo menos umas três vezes. Nesse sentido:(...).FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS denego a segurança pleiteada por ausência de direito 

líquido e certo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC.Custas pela impetrante, suspensa a exigibilidade 

por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.Sem honorários 

advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 985 Nr: 177-98.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Yoshiyuki Yamanaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Nacional em face de Paulo Yoshiyuki Yamanaka, visando o recebimento da 

dívida espelhada nas CDA’s de f. 03/04.

Entre um ato e outro, à f. 83, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89426 Nr: 1359-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Covre - OAB:15255/MT, 

Fernanda Denicolo - OAB:17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTORIA Trata-se de Ação de Guarda com pedido 

Liminar proposta por ZÉLIA CAZNOCA em face de TAIOMARA CASSIA 

CAZNOCA DE OLIVEIRA, objetivando a guarda do menor João Pedro 

Caznoca de Oliveira. [...].Em seguida, a requerente peticionou nos autos 

requerendo a desistência da presente.[...].O domicílio do menor e de sua 

responsável (avó) afeta a competência para o processamento da 

demanda.O princípio do melhor interesse do menor prevalece sobre a 

estabilização de competência relativa. Assim, a mudança de domicílio das 

partes permite que o processo tramite em nova comarca, mesmo após seu 

início. A decisão é da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ).Com a devida vênia, entendo que a perpetuatio jurisdictionis nos 

casos de ações que visam proteção ou mesmo interesse de crianças ou 

adolescentes deve ser relativizada, pois o juízo do domicílio do infante 

mostra-se mais adequado para conhecer dos problemas relativos ao 

menor.Desse modo, o juízo de Juara-MT é incompetente para processar o 

feito, utilizando-se como fundamento o princípio do juiz imediato, previsto 

no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual 

determina a competência absoluta do domicílio dos pais ou responsáveis 

legais da criança e do domicilio da criança e do adolescente no caso de 

ações ali previstas. [...]Desta feita, DETERMINO a remessa do presente 

feito ao Juízo da Comarca de Tapurah-MT, processando e julgando o 

pedido, sem necessitar da prestação das informações das fases 

processuais em que se encontram os autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado da decisão, PROCEDA a Secretaria 

Judicial a remessa dos autos, com as baixas e anotações 

legais.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62963 Nr: 413-88.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Martins - OAB:84314/SP, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.85 referente a r.decisão fl.83, não 

constou o patrono da parte requerente promovo nova publicação para 

intimação do nobre advogado Dr. José Martins, OAB/SP 84.314.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 3753-06.2015.811.0018

 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: Rosimélia Violada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Schwertz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve juntada de manifestação do 

requerido devidade citado por correio conforme juntada de AR. Intimar 

patrono da parte autora para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43287 Nr: 398-90.2012.811.0018

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Casagrande Brunetto, Ademir 

Antonio Brunetto, Jacir Montagna, Milton Heitor dos Santos, Loreni 

Batistella dos Santos, Cleudes Regina Bonamigo Montagna, Agricola 

Cachimbo Vale do Arinos Produtos Agropecuarios Ltda, Agricola 

Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. Ltda, 

Agricola Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.109 referente a intimação fl.107, não 

constou os patronos da parte requerente, embora devidamente 

cadastrados, bem como que após a juntada do substabelecimento, houve 

apenas a decisão de fl.104, promovo nova intimação dos nobres 

advogados Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/MT 17.980 e Dra. Fabiula 

Müller Loening, OAB/MT 22.165-A, quanto a decisão fl.104, bem como 

quanto a intimação fl.107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39518 Nr: 3538-06.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Simioni Junior, Patricia Helena Vinholis Simioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Krause, Companhia Brasileira 

de Imóveis, Thersio Pinto de Medeiros, João Maria de Lima, Clemente 

Fernandes da Costa, Dina Terezinha de Lima, Rosalina Ferreira da Costa, 

Francisco Fernandes de Carvalho, Luiz Fernandes de Carvalho, Albino 

Minetto, Carmelinda Barea Minetto, Alexandre Canever, Zulmira Canever, 

Milton Geraldo Falesguski Ramos, Geraldo de Freitas, Cicero Bezerra da 

Silva, Maristela Ramos, Armando Alcantara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa, 

Neide Feltrin de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.832, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70170 Nr: 1334-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

extrato de bloqueio nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66457 Nr: 3352-41.2014.811.0018

 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: Mercedes Bens Leasing Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. de Queiroz-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada do 

extrato de boqueio nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65811 Nr: 2904-68.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiliana Oliveira Menezes - ME, Leiliana Oliveira 

Menezes, Paulo Sergio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada do 

extrato de bloqueio nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65664 Nr: 2784-25.2014.811.0018

 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): Anderson Gonçalves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7.091/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data não houve manifestação da 

parte requerida nos autos. Intimar patrono da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2060 Nr: 224-43.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jocelino de Oliveira Neto- rep. Lucia Helena 

Borges Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FRANCISCO AMÊNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 DECISÃO

Através da petição de f. 314/317 a parte exequente pleiteia a requisição 

de informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda dos últimos 05 (cinco) anos, 

relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 317, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as declarações de imposto de 

renda do executado dos últimos 05 (cinco) anos, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111413 Nr: 3640-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jd3VCdJ, RdSS, WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Trata-se de requerimento feito pela defesa do investigado Weliton Santos 

Lima, visando acesso aos autos de representação criminal, que tramita em 

segredo de justiça [...] Forte em tais fundamentos, nos termos da Súmula 

vinculante 14 do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 5º, LXIII da 

Constituição Federal, defiro o requerimento defensivo, ressalvada as 

hipóteses citadas acima.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86144 Nr: 5340-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Lisboa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de julho 

de 2018 às 14h00min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84182 Nr: 4219-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Alexandre Sócrates Mendes, Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer no dia 25/06/2018, às 09h, ao 

Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 8 de junho de 2018.
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ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 3141-44.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Autos nº 3141-44.2010.811.0018 - Cód. 39120

Denunciado: José Aparecido Gomes

Vistos etc,

Tendo em vista a informação constante no ofício de fl. 143, designo 

audiência de instrução e julgamento para reinquirição das testemunhas 

Maria Rosa Bento de Macedo, Vivalci Silva de Souza, Paulo Fernando 

Nascimento e Wexley Julio Fernandes para o dia 21 de agosto de 2018, às 

18h00.

Intimem-se as testemunhas para que compareçam a audiência acima 

designada, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

 Intime-se o réu e seu defensor.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES TSIKTSOU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Número Único: 1000544-20.2017.8.11.0025 Requerente: Maria Ines Tsiktso 

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A VISTOS, Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual cumulada 

com pedido de indenização, verbalizada por Maria Ines Tsiktso em face do 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual busca a 

demandante o reconhecimento da invalidade de instrumento contratual 

gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 

803699664), consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo 

consignado) no valor de R$ 4.700,00, com parcelas mensais de R$ 134,70 

em 72 prestações. Proposta a ação foi deferida a medida antecipatória, 

sustando os descontos mensais e impedindo eventual cobrança ou 

negativação da dívida enquanto perdurar a lide, decisão essa confirmada 

em âmbito recursal. Citado o réu, apresentou contestação, com 

preliminares, suscitando a ausência de condição da ação, a uma porque 

careceria a autora de interesse de agir, já que não formulou pedido 

administrativo anterior, de cancelamento da avença questionada, e a duas 

porque os danos morais requestados não decorreriam de qualquer 

pretensão resistida manifestada pela instituição financeira, inexistindo, a 

seu juízo, lide quanto a esta pretensão. Ainda em sede preliminar, afirma a 

demandada que existem outras cinco ações, versando sobre o mesmo 

contrato e tendo a autora como requerente, tramitando nesta e na outra 

vara cível da Comarca, tombadas sob os seguintes números: 1ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 5 4 4 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000543-35.2017.8.11.0025, 1000542-50.2017.8.11.0025; 2ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 5 4 5 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000541-65.2017.8.11.0025, situação que induziria a existência de 

litispendência, ou no mínimo justificaria a reunião de todas ações, por 

conexão. Havendo suscitação de preliminares, determina o art. 357, I, do 

NCPC, que cabe ao juiz “resolver as questões processuais pendentes”, o 

que implica em dever de decidir, antes de impulsionar o feito em 

continuação. Nesse sentido, no que pertine às prefaciais brandidas quase 

como um padrão defensivo de todos litigantes de grande porte, há mais 

uma vez que se pontuar que condições e pressupostos da ação não se 

confundem com o direito vindicado, ou seja, direito de ação não se mede 

pelo maior ou menor grau de probabilidade do direito que se quer tutelar 

com a ação, assim como interesse de agir não significa – 

necessariamente – a demonstração de um pré-litígio extrajudicial, para 

justificar o manejo da pretensão judicial. A lição é antiga e deveria ser 

melhor conhecida, mas condições da ação se aferem a partir das 

alegações da inicial (in status assertionis, segundo os italianos), e mais 

especificamente o interesse de agir decorre do chamado binômio 

necessidade e adequação, entendendo-se por necessidade a 

indispensabilidade do provimento jurisdicional e como adequação um juízo 

de pertinência com o bem da vida querido (fim) com o procedimento 

escolhido para tanto (meio), o que se reconhece a partir de um juízo 

potencial da utilidade da prestação jurisdicional. Desse modo, a não ser 

quando exista norma específica exigindo a prévia opção pela via 

administrativa, basta à parte apontar que teve um interesse/posição 

jurídica violado, para que se possa concluir pela pertinência da 

intervenção estatal, como salienta a melhor jurisprudência: “De fato, o que 

caracteriza mesmo o interesse de agir é o binômio 

necessidade-adequação. Assim, é preciso que, a partir do acionamento 

do Poder Judiciário, se possa extrair algum resultado útil e, ainda, que em 

cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e 

adequada. Nesse diapasão, conclui-se que o interesse de agir deve ser 

verificado em tese e de acordo com as alegações do autor no pedido, 

sendo imperioso verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e 

a adequação da medida jurisdicional requerida de acordo com os fatos 

narrados na inicial...” (REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015). Dito isso, rejeito as 

preliminares de ausência de interesse de agir e de “inexistência de 

pretensão resistida”, e passo a analisar a alegação de litispendência 

suscitada na defesa, ou, subsidiariamente, a tese de conexividade entre 

as cinco ações judiciais ajuizadas pela autora, no mesmo dia, versando 

sobre diferentes contratos de empréstimo consignado que teriam sido 

descontados indevidamente de seus proventos de aposentação. No que 

toca à afirmada litispendência, a própria instituição financeira reconhece 

que, não obstante se cuidem das mesmas partes e da mesma narrativa 

fática, a inusual quantidade de ações distribuídas ao mesmo tempo pela 

autora tem por objeto distintos contratos bancários, razão porque, inexiste 

identidade dos três elementos da ação, para que se reconheça o bis in 

idem (duplicidade de demandas) que justificasse a extinção de todas 

outras posteriores à que foi primeiramente proposta. Todavia, debruçando 

os olhos com pouco mais de profundidade sobre a questão, descobre-se 

que o fato jurídico que deu ensejo à propositura da presente ação, possui 

a mesma textura e moldura que aquele que embasa as outras quatro 

ações distribuídas no mesmo dia 22/05/2017 pela autora, porque tanto nas 

3 ações em trâmite neste juízo, quanto naqueloutras distribuídas e em 

processamento na 2ª Vara Cível da Comarca, o argumento é único: sobre 

os proventos de aposentadoria da autora, indígena e idosa, incidiram 

descontos indevidos, porque alegadamente não contratados por ela. 

Pormenorizando as situações: na ação de n. 1000544-20.2017.8.11.0025, 

os descontos mensais seriam da ordem de R$ 134,70, por força do 

contrato n. 803699664, firmado em 72x; já na ação de n. 

1000543-35.2017.8.11.0025, os descontos seriam da ordem de R$ 

49,40/mês, por força do contrato n. 584418680 firmado em 60x; noutro 

lado, na ação de num. 1000542-50.2017.8.11.0025, os descontos 

novamente correspondem a R$ 49,40/mês, por força do contrato n. 

538700394, firmado em 36x. Na outra Vara Cível da Comarca de Juína, na 

ação de num. 1000545-05.2017.8.11.0025, os descontos seriam, outra 

vez, no valor de R$ 49,10/mês, mas agora com base no contrato n. 

803700277, firmado em 72x, e, finalmente, na primeira ação distribuída, n. 

1000541-65.2017.8.11.0025, os descontos seriam da ordem de R$ 51,78, 

baseados nas disposições do contrato n. 584417721, firmado em 60 

prestações. Dito isso, em todas ações a alegação é idêntica: não foi ela 

quem realizou a contratação; referida contratação é feita por terminais 
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remotos, que não permitem a aferição da identidade de quem está 

realizado a contratação, e esse baixo nível de vigilância nas contratações 

é risco da atividade comercial do Banco, que deve arcar com os ônus do 

negócio. E na esteira de tais argumentos se seguem pedidos (5) de 

restituição em dobro dos valores descontados e nada mais nada menos 

que cinco distintas pretensões de indenização por danos morais, no teto 

máximo permitido, ou seja, em cada uma se busca algo em torno de 

quarenta e poucos mil reais. Porque razão as ações foram decotadas em 

demandas individuais, cujos pedidos se repetem no mesmo patamar 

indenizatório, é questão que calha à autora esclarecer, mas não há a 

menor dúvida de que, o escopo da figura processual da conexão, que é 

evitar que ações com algum nível de semelhança ou vinculação tramitem 

simultaneamente no Poder Judiciário, em juízos diversos, se acha 

fartamente demonstrado. O único objetivo da conexão é promover a 

reunião de demandas semelhantes – distribuídas aleatoriamente - num 

mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de decisões conflitantes e 

otimizar a atuação judicial, o que se dessume da regra do art. 55 do CPC, 

que salienta que a definição da conexão entre as demandas se faz pela 

similaridade entre seu pedido ou sua causa de pedir, bem como o risco de 

gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está fartamente evidenciado. 

Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, durante a instrução 

processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua confiança, a quem 

ela entregava seu cartão bancário para saque da aposentadoria, por falta 

de informações, necessidade momentânea ou outro motivo qualquer, de 

fato contraíram um, dois ou todos os empréstimos, obviamente que a sorte 

de uma e de todas as demandas será a mesma, e isso escancara a 

necessidade de que a produção de provas se verifique num único juízo, 

para que a decisão seja uniforme e coerente. Dessarte, ainda que inexista 

tríplice identidade, indiscutivelmente, conexas são as 5 ações propostas 

pela autora, afinal, como dito anteriormente, possuem a mesma causa 

petendi. É de ver que ainda que os contratos sejam distintos, a base fática 

que justifica a causa de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim 

sendo, óbvio está o risco de que em cada uma das 5 ações declaratórias 

produza-se um resultado diferente, o que compromete a inteireza e a 

logicidade do sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito 

um ato jurídico numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo 

de se reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, 

por exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. Por conseguinte, com espeque no art. 55, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutras quatro ações ajuizadas no mesmo dia pela autora 

(22/05/2017) e como a primeira delas a ser distribuída e despachada foi a 

de num. 1000541-65.2017.8.11.0025, em processamento perante a 2ª 

Vara Cível desta Comarca, declino da competência para apreciar o pedido 

em favor do juízo prevento (primeiro a despachar). Remeta-se esta ação e 

as outras duas declaradas conexas (1000543-35.2017.8.11.0025 e 

1000542-50.2017.8.11.0025) ao juízo declinado, procedendo-se com os 

devidos registros e posterior baixa na distribuição. Intimem-se as partes. 

Esgotado o prazo recursal, arquive-se. Às providências. Juína (MT), 8 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

Número Único: 1000333-47.2018.8.11.0025 Requerente: Milton Gonçalves 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Facultado ao autor 

coligir aos autos documentos que corroborassem a sua alegada condição 

de hipossuficiência econômica que justificasse a concessão da benesse 

legal de litigar sem antecipar as custas processuais, carreou a juízo 

cópias de holerites de salários que perceberia pelo labor rural 

desempenhado na propriedade vizinha à sua. Diretamente ao ponto, salta 

aos olhos que mesmo facultado à parte demonstrar sua condição de 

miserabilidade que pudesse justificar a litigância sem riscos e custos, 

limitou-se a juntar copias de comprovantes de pagamento de salário que 

supostamente seriam seu único sustento e fonte de renda, contrariando o 

que ele próprio assinalou em seu petitório de ingresso. Explica-se: o autor 

foi autuado pelo órgão ambiental estadual (Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente – SEMA), por supostamente ter realizado desmatamento em área 

de preservação permanente, exatamente para exploração de atividade 

pecuária, e, não obstante negue o ato ilícito – desmatamento, reconhece e 

admite que possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, 

destinada, exatamente, a validar a atividade econômica que exerce na 

propriedade embargada, ou seja, exploração da pecuária na área 

permitida de 18,9648 ha., o que já serve a concluir que a fonte de renda 

do autor não é, exclusivamente, os serviços rurais que presta em fazenda 

alheia. Cabia ao demandante apontar qual é a capacidade de 

apascentamento de sua área, a quantidade de animais registrados nos 

órgãos de fiscalização, o custo de manutenção, enfim, estampar qual a 

realidade econômica de sua área, o que nem de soslaio se preocupou em 

fazer, assim como não trouxe dados oficiais de criação, de rendimento 

com a produção, nem tampouco declaração de renda ou documentos 

quetais. Afirmar que vive da renda do trabalho intermitente em fazendas 

vizinhas, quando possui propriedade rural, com tamanho superior ao de 

um modulo rural, e que possui autorização para exercício de atividade 

econômica, afasta-se em muito da presunção de veracidade que a lei 

busca conferir àqueles que se declaram incapazes de litigar sem prejuízo 

de suas riquezas. É necessário que se reconheça que a finalidade 

buscada pelo legislador ao editar a Lei n. 1.060/50 (antiga ‘assistência 

judiciária gratuita’), ganhou elasticidade, e hoje o escopo da norma, de 

estimular o acesso à Justiça, tomou foros de exagero, servindo a todo 

aquele que pretende alcançar a via judicial, sem riscos e sem despender 

recursos para tanto. A ideia central se manteve: facilitar, estimular, 

possibilitar o amplo acesso ao Judiciário, mas a finalidade, de há muito se 

desvirtuou. Bem por isso, pululam nos fóruns de todo país milhares de 

pedidos de gratuidade judiciária, que nada mais tem com o fato do 

demandante ser economicamente pobre e sim com a concepção de que o 

direito de acesso à Justiça é universal e não pode ser condicionado ao 

pagamento de custas constantemente acoimadas de ‘excessivas ou muito 

dispendiosas’. E esse desvio de finalidade acabou por criar uma torrente 

de ações judiciais, propostas aos píncaros, exatamente porque a 

somatória do benefício de litigar sem gastos, aliado à quase inexistência 

de riscos no exercício do direito de ação, se transformou no fator 

primordial de massificação da judicialização (demandismo), que a despeito 

de concretizar um direito subjetivo, passou a se caracterizar em exercício 

abusivo desse direito. Analisando esse fenômeno, Viel Temperley aponta 

que “a generalização das concessões do benefício promove o início de 

demandas infundadas e fomenta, consequentemente, a extorsão 

processual. Além disso, destaca que isso ocorre porque o peticionário do 

benefício não corre risco algum de ser condenado ao pagamento de 

custas” (VIEL TEMPERLEY, Facundo. “El equilíbrio en la concesión del 

benefício de litigar sin gastos”, LL del 13/8/2004 in CAMPS, Carlos Enrique. 

El beneficio de litigar sin gastos, 1ª ed. - Buenos Aires: LExisNexis 

Argentina, 2006, p. 448.) No mesmo compasso: "... uma justiça 

indiscriminadamente gratuita contribuir para fomentar o número de 

demandas, ou seja, litigar por litigar" (MACHADO, Agapito. Revista dos 

Tr ibuna is .  São Pau lo :  n º  677,  p .  273 .  D ispon íve l 

em:http://www.uepg.br/nupes/justica/Justica_Cidadania.htm). Essa 

discussão do custo/risco de um processo precisa ser encarada pela 

sociedade contemporânea, não porque o acesso ao Judiciário seja uma 

iguaria acessível a uma casta de eleitos, mas porque exercício de 

qualquer direito, sem controle e sem consequências, é abuso e não 

garantia. Dito isso, não tenho dúvidas em assinalar que pelas provas que 

trouxe a juízo, nada indica, nada aponta, nada permite crer ser o autor 

economicamente incapaz de suportar os custos do processo. Desse 

modo, não havendo hipossuficiência financeira minimamente demonstrada, 

rejeito o pedido de gratuidade judiciária, assinalando que o tão-só fato do 

autor se dizer pobre não faz presumir-se de modo absoluto, a sua 

impossibilidade de pagar custas processuais, verbis: “(...) II - O benefício 

da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo 

suficiente para sua obtenção que a pessoa física (ou entidade filantrópica 

ou de assistência social), afirme não possuir condição de arcar com as 

despesas do processo, havendo presunção legal juris tantum (relativa) de 

miserabilidade em favor do postulante; III - É certo que a parte ex adversa, 

contudo, pode demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade, ou 

mesmo o Magistrado ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem 

elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente(...)” (REsp 
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1185599/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma). Dessarte, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, e determino a intimação do 

autor para que promova ao recolhimento das custas processuais, sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 dias, pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Se recolhidas as custas, venham conclusos 

para recebimento da inicial e análise do pedido de tutela de urgência 

formulado. Não havendo recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos para extinção. Cumpra-se. Juína (MT), 8 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIO ROMANINI NETO (AUTOR)

ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELCARO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Juína Primeira Vara 

Cível Processo n.: 1001167-84.2017.8.11.0025 Requerentes: Victorio 

Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanin Requerido: José 

Delcaro Vistos, etc. Victorio Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira 

Romanin, ajuizaram ação constitutivo-negativa de relação obrigacional, 

com pedido de indenização em perdas e danos, em face de José Delcaro, 

assinalando, em síntese, terem ajustado com o demandado a compra e 

venda de um imóvel rural, descrito no instrumento contratual como sendo 

“Fazenda Vale do Rio Verde – Parte 01”, com área de 1.319,5785 

hectares (matricula imobiliária n° 8.771) e “Fazenda Vale do Rio Verde – 

Parte 02”, com área de 1.523,3662 hectares (matrícula imobiliária n° 

8.769), posteriormente esclarecendo, por meio de emenda à inicial, que a 

denominação correta das áreas alienadas seria ‘Fazenda Vale do Rio 

Vermelho’, partes 01 e 02, todas alienadas no ato signatado em 30 de abril 

de 2015. Verberam que na referida avença, restou ajustada cláusula 

específica, na qual convencionou-se o abatimento do valor total da coisa 

alienada, para descontar do preço, a importância equivalente ao ativo 

florestal contido na área, estabelecendo-se, como parte do pagamento, a 

cessão do direito de exploração econômica do referido ativo florestal 

(manejo sustentável), aos alienantes, pelo prazo de 6 anos (30 de abril de 

2015 à 30 de dezembro de 2021). Aduzem, em fechamento, que iniciado o 

procedimento administrativo para obtenção da autorização para a 

realização da atividade extrativista, após meio ano de tramitação, o réu, 

usando de subterfúgios e argumentos vazios, decidiu não mais assinar os 

requerimentos, apresentar os documentos, enfim, cumprir sua parte na 

execução desta cláusula contratual em específico, primeiramente 

assinalando, laconicamente, que não teria obrigação de ficar sustentando 

o procedimento administrativo de manejo florestal para outrem, e a 

posteriori, sob o argumento de que teriam os demandantes incorrido em 

falta contratual por não viabilizarem servidão de passagem sobre 

propriedade de terceiro, a qual teria sido prometida no contrato. Sob essas 

assertivas e assinalando que a recusa do requerido acarreta persistentes 

e contínuos prejuízos, tanto de ordem econômica, como moral, pelo 

desgaste sofrido com a frustração da exploração florestal, pedem a 

condenação do demandado na indenização pelas perdas e danos, que 

estimam e R$ 4.531.692,60 (quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, 

seiscentos e dois reais, e sessenta centavos), porque seria essa a 

potencialidade de exploração da área sujeita ao manejo sustentável 

(1.716,8364 hectares, somadas as três matrículas dos imóveis rurais 

alienados). Em sede provisória, requerem o que alcunham de “tutela 

cautelar de direito real”, consistente na indisponibilização dos imóveis 

Fazenda Vale do Rio Vermelho – Parte 01 com área de 1.319,5785 

hectares, devidamente inscrita na matrícula imobiliária sob n° 8.771; 

Fazenda Vale do Rio Vermelho - Parte 02 com área de 1.523,3662 

hectares, devidamente inscrita na matrícula imobiliária sob n° 8.769; 

Fazenda Vale do Rio Vermelho – Parte 01 com área de 616,8202 hectares, 

devidamente inscrita na matrícula imobiliária sob n° 8.773, no sentido de 

impedir a alienação, gravame, ou qualquer medida que obste a retomada 

ou utilização dos bens, em caso de procedência da demanda, 

requestando, ainda, a imposição de obrigação de fazer, no sentido de 

cominar ao autor o dever de preservação, proteção e zelo da área 

florestal relativa ao manejo florestal, especificada no contrato de 

arrendamento para exploração florestal, firmado entre as partes em aditivo 

à avença principal. Resumida a matéria sujeita à cognição sumária, porque 

pretendida a concessão de medida de urgência, gravada pela 

provisoriedade, estreita-se a análise ao juízo de prelibação, limitado à 

verificação sobre a existência ou não dos requisitos genéricos das tutelas 

de urgência definidos no art. 300 do NCPC, ou seja, plausibilidade do 

direito invocado e perigo de lesão grave ou de difícil reparação que 

possam decorrer da não proteção desse aludido direito. Da perfunctória 

análise da peça exordial, extrai-se que a pretensão de urgência se prende 

a dois únicos fatores: a preservação contra terceiros dos direitos de 

exploração econômica da área, reclamados pelos autores; a imposição da 

obrigação de conservação da área negociada entre as partes para o 

exercício do manejo florestal. Fixada essa ideia inicial, a mim se apresenta 

essencial realizar um decote na apreciação dos distintos pedidos 

verbalizados em sede interinal, uma vez que apesar de aparentemente 

próximos e correlatos, da análise de toda argumentação exordial, a 

conclusão que se extrai é a de que, ao menos quanto a continuação do 

contrato de arrendamento, firmado como pacto acessório ao contrato 

principal, não trataram os autores de explicitar, de modo claro, qual é, 

concretamente, o objeto de sua pretensão. Refiro-me ao fato de terem os 

autores afirmado de modo categórico na peça de ingresso que a omissão 

do requerido em autorizar/assinar os documentos necessários à 

expedição da licença de exploração ambiental, teria resultado na 

impossibilidade da continuidade do contrato de arrendamento entabulado, 

para execução do projeto de manejo sustentável, mas, em sede 

provisória, pretendem a imposição de obrigação de fazer ao requerido, no 

sentido de conservar, zelar, proteger a área do manejo, o que caracteriza, 

a priori, uma contradição em termos. Ora, ou bem está resolvido o contrato 

de arrendamento, impossibilitado o manejo e tudo se tratará no âmbito de 

perdas e danos, ou bem se deseja a imposição de obrigações 

cominatórias ao requerido, que possibilitem a execução dessa parcela da 

avença original. Não faz sentido e nem lógica pretenderem os autores a 

resolução da cláusula em perdas e danos e, ao mesmo tempo, a 

conservação da coisa, in natura, para excussão da obrigação de fazer 

entabulada. Diga-se, a mais: se o contrato está resolvido quanto ao 

manejo do ativo florestal, não existe razão aos autores quererem proteger 

a área exatamente destinada a isso; se o contrato não se resolveu (e ele 

não se resolveu, ainda, porque a resolução ou é bilateral ou demanda 

pronunciamento judicial), então não há necessidade alguma de se impor ao 

requerido um dever que, diante da posse direta decorrente do 

arrendamento, os próprios autores podem exercer. Sendo assim, ao 

menos quanto à obrigação de fazer é completamente esvaziada de 

plausibilidade a pretensão antecipatória. Doutro modo, quanto ao pedido de 

proteção ao interesse das partes contraentes e de terceiros, ante ao litígio 

contratual, se-me parece que a razão acompanha os demandantes. Ainda 

que haja uma evidente zona cinzenta a reclamar elucidação pela cognição 

exauriente no que toca à questão atinente à verdadeira extensão, vertical 

e horizontal, dos direitos e deveres acessórios ajustados no contrato 

objeto da contenda, especialmente no que tange às prestações e 

contraprestações que tangenciavam ao objeto principal da compra e 

venda, no respeitante à exploração da área de manejo florestal pelos 

autores, mediante a efetiva colaboração do promitente comprador da área, 

hoje proprietário dos imóveis que aparelham o contrato em litígio, não 

existem maiores controvérsias ou dúvidas. Vale dizer: se havia ou não a 

obrigação de constituição da servidão de passagem reclamada pelo 

comprador; se a área explorável era mesmo a deduzida na inicial; se as 

madeiras e o direito de exploração alcançariam mesmo as cifras 

milionárias citadas na inicial, isso tudo é questão afeta ao mérito e 

demanda dilação probatória, mas não há dificuldades em se antever que o 

requerido, ao adquirir as áreas, se comprometeu, não por mera 

passividade, mas de modo ativo, colaborativo, a facultar aos alienantes a 

exploração do manejo florestal, com exclusividade, pelo período ajustado 

na avença. Desse modo, havendo indícios robustos de que essa 

colaboração inexiste até o presente momento e de que o direito dos 

autores sobre a área (quanto ao manejo sustentável) é ainda vigente, se 

mostra possível e até recomendável a concessão da medida de urgência, 

ainda que em menor extensão do que a pretendida. Em verdade, quanto à 

pretensão de tornar indisponível o exercício integral do direito de 

propriedade pelo requerido, não há plausibilidade e nem fumaça de bom 

direito, porque desarrazoada e desproporcional a medida, que a pretexto 

de discutir cláusula acessória de contrato de compra e venda, pretende 

tolher do legitimo proprietário uma das faculdades essenciais da 

propriedade, quando, inclusive, não há, nem mesmo no pedido principal, 
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qualquer pretensão de retomada da coisa, desfazimento da venda ou algo 

similar. Modo outro, é perfeitamente possível, ante ao poder de cautela 

jurisdicional, impor ao proprietário restrições ao uso/gozo/disposição da 

coisa imóvel, diante da possibilidade desses direitos, se exercidos de 

modo abusivo, frustrarem a justa expectativa dos requerentes, quanto aos 

frutos econômicos da exploração florestal por eles desejada. Sobre o 

tema: “AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA 

IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – 

ART. 798 DO CPC/1973 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE 

A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DOS IMÓVEIS – MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA CONCEDIDA PARCIALMENTE QUE VISA RESGUARDAR 

INTERESSES DA AUTORA E DE TERCEIROS INTERESSADOS NÃO 

IMPORTANDO EM RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – 

AVERBAÇÃO QUE NÃO LIMITA A FACULDADE DE DISPOSIÇÃO DO 

IMÓVEL – AMPARO NO ART. 167, II, DA LEI 6.015/1973 – PRECEDENTES 

DESSA CÂMARA E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Importante mencionar, nessa toada, que a medida 

assecuratória deferida não se confunde com o arresto - pois não visa a 

indisponibilidade dos imóveis - e, tampouco, com a averbação premonitória 

prevista no art. 615-A do Código de Processo Civil de 1973 – que se 

refere à anotação da existência de processos em fase executiva. Tal 

ordem se dá para conhecimento de terceiros que, em face da natureza do 

projeto, já houvessem ou viessem a adquirir imóvel no conjunto 

habitacional ali proposto à construção futura. Na realidade, ela poderia ser 

determinada até mesmo de ofício, pois, nos termos do art. 798 do então 

vigente Código de Processo Civil, o Magistrado pode se utilizar de seu 

poder geral de cautela, quando houver o fundado receio de que uma 

parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão de difícil 

reparação. Tal previsão é desdobramento do direito de ação, mais 

precisamente do direito a uma tutela jurisdicional efetiva e adequada, 

independentemente de eventual lacuna legislativa a respeito do 

instrumento necessário à defesa do direito das partes. A respeito, é 

bastante elucidativa a doutrina de ARRUDA ALVIM: “1. Poder geral de 

cautela. O legislador não lograria êxito na empreitada de prever, 

abstratamente, todas as situações de perigo concebíveis, erigindo remédio 

específico para combatê-las. Embora o Capítulo II – Dos Procedimentos 

Cautelares Específicos – do Livro III, seja pródigo na instituição de 

remédios típicos, em alguns casos até sobrepostos – por exemplo, o 

arresto e o arrolamento de bens – a disciplina não se revela exaustiva. Por 

essa razão, instituiu uma cláusula geral no art. 798 do Código de Processo 

Civil de 1973. Firmado no art. 798, o órgão judiciário, obedecendo aos 

pressupostos nele prescritos, poderá conceder medidas cautelares 

atípicas, inominadas ou inespecíficas. Já ao tempo do CPC/39 galgou 

notável importância a sustação de protesto. Lícito recordar, nesse âmbito: 

(a) a anotação preventiva da demanda; (b) o antigo arrolamento de bens, 

que se limitava a inventariar os bens litigiosos e a impor selos, 

extremando-os de congêneres, sem realizar qualquer constrição, ao 

contrário da figura atual (art. 855).” Conforme se vê, é perfeitamente 

possível a anotação preventiva da demanda, de modo cautelar e mesmo 

na fase de conhecimento, quando a medida se revelar necessária a uma 

prestação jurisdicional efetiva e adequada ao caso concreto” (TJ/PR, 

Agravo De Instrumento nº 1.505.297-4, Rel. conv: Juiz Fabian 

Schweitzer). Por tudo isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de 

urgência requestada para determinar a anotação nas matrículas dos 

imóveis objeto da discussão judicial (Fazendas Rio Vermelho, partes 01 e 

02, distribuídos em três matriculas imobiliárias diversas), sobre a 

existência do presente litígio, sua extensão e valores, precatando o 

interesse dos autores e de terceiros que eventualmente venham a 

contratar com o requerido, inclusive quanto a eventuais direitos de 

preferência sobre a área litigiosa, devendo ser expedido ao CRI 

competente para os respectivos registros e anotações. Rejeito o pedido 

antecipatório de caráter cominatório. Estando a inicial em termos – ainda 

que o valor da causa deva sim ser alterado, de ofício nos termos do art. 

292,§3º do NCPC, porque o montante atribuído à causa inicialmente 

equivalia somente aos danos materiais alegados e não ao de ordem moral 

quantificados na emenda à inicial, razão porque a causa passa a ser 

valorada em R$ 4.731.692,60, devendo ser recolhidas as custas 

complementares sobre tal montante – se houverem -, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial e ante a 

manifestação expressa dos autores sobre o interesse na realização de 

audiência de autocomposição, DETERMINO a remessa do presente feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação do requerido, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado a oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia 

(art. 344, CPC). Havendo desinteresse da parte requerida 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 parte autora ou da requerida 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 pela autora (CPC, art. 344). Saliento que 

o mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 9 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000101-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. P. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa do Dr. Nilson Franco, para manifestar 

acerca da decisão em Agravo de Instrumento juntada nos autos, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000201-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA NORONHA DA MOTTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000201-87.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: ANGELA NORONHA DA MOTTA VISTOS. 

Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A em face 

de Ângela Noronha da Motta, com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 

2014. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência por parte da requerida. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao requerimento de 

diligências a serem promovidas por este juízo, especificamente em relação 

à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da 

propriedade do veículo, INDEFIRO o requerimento formulado, haja vista ser 

de responsabilidade do alienante tal providência. Cumprida a medida, 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 
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proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. CITE o devedor, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-o que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha pagado a dívida, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000183-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico deixei de citar Edimilson Freitas dos Santos, 

pois em diligência não localizei a residência da parte. falei com alguns 

moradores, entre eles o Sr. Jacó, que informaram desconhecer a parte. 

Tentei contato pelo celular 9 9982-1768, mas a chamada é encaminhada 

para caixa de mensagens. JUÍNA/MT, 5 de março de 2018. LETICIA DA 

SILVA GOMES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000578-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA ROCHA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que, deixo de dar cabal 

cumprimento ao mandado por insuficiencia de endereço, vez que, não 

menciona o número da casa e sequer um ponto de referencia. JUÍNA/MT, 8 

de março de 2018. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001452-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. M. (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CEJUSC - INFRUTÍFERA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-52.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (RÉU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA ESTADO DO MATO GROSSO. Autos: 

1000667-52.2016.8.11.0025 JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, já qualificado 

nestes autos de ação em epígrafe, que foi movida em desfavor de 

VIAÇÃO JUÍNA LTDA - EPP, através de seu procurador judicial que ao final 

assina, com escritório profissional na Avenida dos Jambos, 795 - N, Sala, 

103, Juína, Mato Grosso, vem com todo respeito e acatamento perante 

Vossa Excelência, informar e requerer o seguinte: O Autor teve problemas 

com o cartão da conta informada nos autos para depósito do valor dos 

alimentos e por consequência não esta conseguindo realizar saques. 

Sendo assim, requer que Vossa Excelência determine que os próximos 

pagamentos sejam realizados na seguinte conta bancária: Banco: Caixa 

Econômica Federal Agência: 3435 Operação: 013 Conta poupança nº: 

18157-4 Nestes Termos, Pede Deferimento. Juína, 27 de março de 2018. 

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB/PR 15.091-A OAB/PR n.º 

34.495

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BISPO (RÉU)

SAMUEL BISPO (RÉU)

CLAUDIONOR BISPO (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sue advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 26/7/2018 às 15h 

na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (RÉU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sue advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 28/6/2018 às 

8h30min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 21/6/2018 às 10h 

na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PATRICIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 
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Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 9/8/2018 às 

8h30min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 26/7/2018 às 

8h30min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000277-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMASCO FERNANDES PAIXAO (RÉU)

ANA MARIA FERNANDES (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 5/7/2018 às 

10h40min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000363-19.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NIVALDO 

BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: ODINEI DA SILVA V I S T O S, Cuida-se 

de interdito possessório (ação de reintegração de posse), com pedido de 

liminar, vertido Nivaldo Barbosa Ribeiro se dizente legítimo proprietário do 

imóvel urbano denominado lote 04, quadra 289, setor 0, módulo 06, nesta 

cidade de Juína/MT, o qual teria sido objeto de esbulho possessório 

atribuído ao demandado. Assinala que o imóvel foi adquirido junto ao 

INTERMAT, e ainda se acha pendente de emissão do título definitivo, mas 

que o exercício da posse seria contemporâneo à aquisição, o que se 

demonstraria por meio dos boletos de pagamento de IPTU e termo de 

regularização emitido pelo órgão competente, os quais, diga-se de 

passagem, não acompanharam a inicial. Afirma, ainda, que tomou 

conhecimento que na data de 06.06.2016, ou seja, há mais de 2 anos, que 

seu imóvel havia sido invadido pelo réu, se arvorando proprietário da 

coisa, edificando, inclusive, uma casa no local e, estaria, segundo notícias 

inoficiosas, ofertando à venda o citado lote. Ao final, requerer, 

liminarmente, a concessão de reintegração na posse do imóvel. 

Esquadrinhados os fatos, cumpre assinalar, de saída, que em se tratando 

de pedido de concessão de medida liminar em sede de ação possessória, 

afunila a análise judicial à verificação dos requisitos do art. 561 do CPC ou 

seja: posse anterior, esbulho possessório e a data do ato tido por 

violento/clandestino. Relembre-se que as liminares em ações 

possessórias sempre foram o exemplo mais vivo e evidente da existência 

das “tutelas de evidência” no regramento processual pátrio, que hoje está 

finalmente regulada e prevista expressamente no art. 311 do CPC. Sobre o 

tema: “As liminares possessórias têm caráter antecipatório das 

respectivas sentenças de procedência, o que, por si só, já seria suficiente 

para excluí-las da categoria das cautelares, posto que toda antecipação 

ao invés de apenas assegurar satisfaz o direito ou a pretensão, 

concedendo-lhe realização, ainda que provisória” (Ovídio A. Baptista da 

Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 13, ed. RT, p. 269). 

Posta a questão, há que se registrar que para a concessão de medida 

liminar em demanda possessória não se exige cognição exauriente para a 

concessão da medida, entretanto, é necessário que se façam presentes 

indícios robustos dos três requisitos preconizados na lei e mencionados 

anteriormente. Ocorre que na hipótese em comento não há elementos 

seguros que denotem o exercício anterior da posse pelo requerente, 

conforme disposto no artigo 561, inciso I, do Código Processual Civil, ainda 

que exista prova de ser ele o legítimo proprietário do imóvel. Por oportuno, 

cabe salientar que "nas ações possessórias não se discute o domínio, só 

interessando a comprovação do exercício da posse sobre o bem em litígio" 

(Ap. Cív. n. , de Otacílio Costa, de minha relatoria j. em 31-3-2009). Os 

documentos carreados aos autos, por si só, não são hábeis à prova do 

instituto sob comento, visto que demonstram precariamente o direito real 

do requerente sobre o imóvel, não existindo qualquer documentação que 

comprove, de fato, a posse no aludido imóvel. Diante desse contexto, 

temerário se mostra o deferimento da liminar, na medida em que os 

elementos, até o momento apresentados, não demonstram efetivamente o 

exercício anterior da posse pelo requerente. Desse modo, e firme na 

jurisprudência da Corte Estadual que entende ser a audiência de 

justificação prévia uma alternativa ao autor da demanda possessória para 

provar os fatos que embasam sua pretensão, deixo para apreciar a liminar 

após o aludido ato. Nesse sentido: “A designação da audiência de 

justificação prévia é necessária quando o julgador entende que os 

requisitos do art. 927 do CPC não foram preenchidos, não havendo que se 

falar em nulidade dos atos praticados, pela ausência de sua realização. 

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para 

fins de deferimento da liminar, deve ser comprovado pelo autor o 

preenchimento dos requisitos insculpidos nos artigos 927 do CPC/1973. No 

caso, a prova carreada permite um juízo de verossimilhança a ensejar a 

conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da 

decisão que deferiu liminarmente o mandado de reintegração de posse.” 

(AI 52498/2016, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível). Por 

conseguinte, não havendo prova cabal da posse do autor em relação ao 

imóvel, postergo a análise do pedido de concessão da medida liminar para 

após a realização da audiência de justificação prévia a que alude o art. 

562 do CPC, a qual designo para o DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14h., 

devendo a parte autora trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação ou comprovar que as notificou, no prazo de 3 dias antes da 

audiência, uma vez que a regra do art. 455 do CPC também se aplica aos 

procedimentos possessórios, por se tratar de norma geral. Intimem-se o 

requerido da audiência, bem como de que dela passará a contar o prazo 

para apresentação de defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118909 Nr: 792-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS TENORIO

 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:

 Autos nº 792-37.2016.811.0025 (Cód. 118909)

EXEQUENTE: Marcia Alves da Silva

 EXECUTADO: Bruno dos Santos Tenório

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do executado, realizada por meio 

do sistema BACENJUD, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 11 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121035 Nr: 2014-40.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TELEFÔNICA BRASIL S/A, (VIVO).

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LIDIA SILVA DA FONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395, RUTH EMANUELLE BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - 

OAB:18198-O

 Autos nº 2014-40.2016.811.0025 (Cód. 121035)

CREDOR: Telefônica Brasil S/A

 DEVEDOR: Juliana Lidia Silva da Fonte

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 11 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3598 Nr: 662-43.1999.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA, ARI 

MARCANTE, ALCERI COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MS 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 Autos nº 662-43.1999.811.0025 (Cód. 3598)

CREDOR: Sul América Santa Cruz Seguros S/A

 DEVEDOR: Madeireira São Valentim Ltda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 11 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48450 Nr: 2619-30.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.B DE OLIVEIRA & CIA LTDA, GIDESEL BISPO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADEL ZOGAIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Autos nº 2619-30.2009.811.0025 (Cód. 48450)

CREDOR: G. B. DE Oliveira & Cia Ltda

 DEVEDOR: Fadel Zogaib

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 11 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 6383 Nr: 1514-33.2000.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT

 Autos nº 1514-33.2000.811.0025 (Cód. 6383)

CREDOR: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

DEVEDOR: Rizieri Madeiras Ltda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 11 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107445 Nr: 1330-52.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G F DA SILVA MADEIRAS-ME, GELSON FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 DECISÃO FL. 83: "Vistos etc. Primeiramente, determino a redistribuição do 

feito como Cumprimento de Sentença. Após, intimem-se os executados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do débito no 

valor de R$ 1.320,40 (mil trezentos e vinte reais e quarenta centavos), 

referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente, nos 

termos do art. 523, §2º, do CPC. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, nos termos do art. 523, §3º, do CPC. Outrossim, 

TRANSLADE-SE cópia do acórdão acostado às fls. 73/76, para os autos 

em apenso (Processo nº 4632-26.2014.811.0025 – Código 104307). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109658 Nr: 2434-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 DECISÃO FL. 115: "Vistos etc. Primeiramente, determino a redistribuição 

do feito como Cumprimento de Sentença. Após, intime-se o executado via 

edital para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito 

no valor de R$ 45.826,83 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis 

reais e oitenta e três centavos), sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente, nos 

termos do art. 523, §2º, do CPC. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 
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avaliação, nos termos do art. 523, §3º, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102448 Nr: 3330-59.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DAS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS NA CERTIDÃO DE FL. 322, NOS TERMOS DO 

DESPACHO DE FL. 321.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94816 Nr: 3062-39.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR JOÃO BERTÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 190/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101201 Nr: 2261-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135829 Nr: 432-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, PSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA DE FÁTIMA BONATTI - 

OAB:OAB/SP 290.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 31-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39169 Nr: 3076-33.2007.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SANTO BARBOSA DE SOUZA, ROSA 

GONÇALVES DE SOUZA, ROSELI AURORA DE SOUZA, TEREZINHA DO 

CARMO DE SOUZA, FÁTIMA IOLINDA DE SOUZA AGUIAR, APARECIDO 

DONIZETE DE SOUZA, LURDES APARECIDA DE SOUZA, NEUSELI 

BARBOSA DE SOUZA, SUELI SONIA DE SOUZA, NERINO JAIME DE 

SOUZA, JOSEFA VALDEMIR DE SOUZA, JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, 

ANTONIO OSMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOULANGER MACEDO TOSTES, HELIO 

BOHNENBERGER, CLAUDEMIRO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL, PARA RETIRAR O 

MANDADO DE AVERBAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91917 Nr: 6385-86.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, DELDS, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117909 Nr: 226-88.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETH TEIXEIRA DE LIMA, FULANO DE TAL, 

FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, NORIVALDO MESQUITA DE OLIVEIRA, 

FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, 

ISAIAS CRISTINO DE APARECIDO, JOELMA VIEIRA NÓIA DIAS, FULANO 

DE TAL, FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, FLORISMAR DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA, HELENA FERREIRA MESQUITA, LUCAS MONTEIRO DE 

MEDEIROS, PEDRO EUGENIO PILLON, ELESILVA FERREIRA MARINO, 

CRISRAIANE LOPES PEREIRA, ADRIANO BISPO DA NÓBREGA, CARLITO 

SOUZA DA SILVA, MARCOS JHIONE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789, TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS 

- OAB:20043/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 124692 Nr: 4211-65.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE REZENDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104229 Nr: 4572-53.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). DANIELI FELBER ACERCA DA 

NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, BEM 

COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 55: "Vistos etc. Em atenção à certidão 

retro, NOMEIO a Dra. DANIELI FELBER, advogada atuante nesta Comarca, 

como curadora especial do executado. Intime-se a causídica para 

manifestar o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120970 Nr: 1989-27.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS, AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 47: "V I S T O S, Intime-se a exequente para apresentar 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentado o 

demonstrativo atualizado do débito e diante do pedido expresso da 

credora de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC e havendo renitência do devedor 

em pagar ou garantir a dívida em discussão DEFIRO o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencente ao executado e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se por meio do sistema 

RENAJUD e INFOJUD, na tentativa de localizar bens em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera as diligências realizadas, intime-se a 

exequente para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137241 Nr: 1386-80.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DE CARVALHO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA C. M. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.831, JÚLIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7.437/MT

 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$ 20,00 (VINTE REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 04, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA 

DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 3178-45.2016.811.0088, CÓDIGO 63707, DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137243 Nr: 1388-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DE CARVALHO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, ANTONIO JESUS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA C. M. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.831, JÚLIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7.437/MT

 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$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO(S) 

BAIRRO(S) CENTRO E MÓDULO 04, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA 

EXTRAÍDA DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 3181-97.2016.811.0088, CÓDIGO 

63711, DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123171 Nr: 3338-65.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRLANIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO PRESS - EDVALDO DA SILVA 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO 

PARA A PARTE REQUERIDA CONTESTAR A AÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91320 Nr: 5731-02.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA/EXECUTADA 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

DE VEÍCULOS REALIZADA À FL. 52.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104892 Nr: 4949-24.2014.811.0025

 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: RADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDL, AVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de excluir 

a paternidade de ROBERTO ALBERTO DE LIMA em relação a infante 

GABRIELA VIVIAN DE LIMA, por conseguinte, DETERMINO a exclusão do 

nome do requerente e dos atuais avós paternos da certidão de 

nascimento de GABRIELA VIVIAN DE LIMA.Observando o trabalho 

desempenhado pela advogada dativa nomeada à fl. 53, Enádia Garcia dos 

Santos Ribeiro, inscrita na OAB/MT 8249-A, fixo em seu favor honorários 

dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela da OAB.No mais, 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários em favor da advogada, nos termos 

do Provimento n. 09/2007- CGJ, INTIMANDO-A para retirar a certidão na 
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Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias.Custas judiciais pela parte 

autora. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Juína/MT, 7 de março de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91832 Nr: 6292-26.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041, JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por conseguinte, condeno 

a autor ao pagamento de custas processuais, cuja cobrança deverá ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiária da 

justiça gratuita, conforme assegura o artigo 98, § 3º, NCPC.Ademais, 

observando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na OAB/MT 8249-A, fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da 

OAB.Expeça-se a certidão de honorários em favor da defensora dativa, 

nos termos do Prov. 09/2007-CGJ e intime-a para retirar a certidão na 

Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 09 de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103126 Nr: 3886-61.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar o que entender por direito acerca 

da Planilha de Cálculo juntada às fls. 79/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 3220-26.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 42/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95715 Nr: 4043-68.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 53/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110043 Nr: 2594-07.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 79/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 32199 Nr: 800-63.2006.811.0025

 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: APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - Proc. Da Faz. Pública 

Estadual - OAB:00, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 790/791.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82749 Nr: 2720-96.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 189/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84805 Nr: 5227-30.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGT PM EDSON NOVAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 352/353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95557 Nr: 3869-59.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 56/57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118913 Nr: 795-89.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 44/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98737 Nr: 133-96.2014.811.0025

 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: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 98/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112609 Nr: 3971-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 35/36.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99645 Nr: 1024-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Código de rastreabilidade: 81120183424243

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 99645.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 11/06/2018 10:32:40

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. 

OBS: NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99645 Nr: 1024-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2018, às 16h20min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130274 Nr: 2686-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183424272

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 130274.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 11/06/2018 10:39:51

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ E INTIMAR DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 88623 Nr: 2732-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHONNY WELISSON DE OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Diante do e-mail e certidão aportada aos autos, REMETA-SE o PEP para a 

Comarca de Várzea Grande/MT, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81819 Nr: 1539-60.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CARLOS FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA STEINHEUSER 

DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 85282

 Vistos,

1. Diante do cumprimento do mandado de prisão, ALIMENTE-SE o Banco 

Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 2.0.

2. EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Foz do Iguaçu/PR, a fim 

de FORMALIZAR a prisão do recuperando, bem como REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, instruindo-se com cópia dos ofícios que 

noticiaram as faltas do recuperando ao pernoite na antiga Cadeia Pública.

3. Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS, a fim de analisar a 

necessidade de regressão definitiva do regime.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134552 Nr: 5494-89.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 91

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183425484

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 86507 - BRASNORTE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 11/06/2018 14:56:57

Assunto: SESSÃO DO JURI - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR O RÉU PARA COMPARECER À SESSÃO DO JURI 

DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183425502

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 86507 - COLNIZA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 11/06/2018 15:00:41

Assunto: SESSÃO DO JURI - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR TESTEMUNHA PARA COMPARECER À SESSÃO 

DO JURI DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117824 Nr: 163-63.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON GUSTAVO CEZIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81819 Nr: 1539-60.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CARLOS FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA STEINHEUSER 

DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 85282

 Código de rastreabilidade: 81120183425600

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 81819.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário 

Público ( TJPR )

Data de Envio: 11/06/2018 15:06:21

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E MANDADO DE 

PRISÃO PARA FORMALIZAR A PRISÃO DO RECUPERANDO BEM COMO 

PARA PROCEDER A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-84.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010355-84.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JOÃO CARLOS ZONTA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Considerando a inexistência de valores 

depositados em Juízo, deixo de analisar o pedido de levantamento 

formulado pelo credor na petição de ID. 11509342. Por fim, registre-se nos 

cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em fase de 

cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 8 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-09.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL NADAF DE MELO OAB - MT17485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010209-09.2015.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ CARLOS CORA 

RODRIGUES REQUERIDO: MAKRO ATACADISTA S.A. VISTOS. 

Prefacialmente, expeça-se alvará em favor da parte credora para 

levantamento dos valores espontaneamente depositados em Juízo pelo 

devedor (ID. 10718924), na forma requerida na petição de ID. 10766195. 

Após, com relação ao valor remanescente, intime-se o requerido para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, 8 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 

8010132-63.2016.811.0025 Credor: ESPÓLIO DE ALBANO GERALDO 

FRANTZ Devedor: GERALDO ROQUE JAKUBOSKI VISTOS. Compulsando 

os autos, verifica-se que devidamente intimado da penhora realizada no 

ID. 9970312, o devedor quedou-se inerte (ID. 11945068). No entanto, 

previamente ao deferimento do pedido de levantamento dos valores 

penhorados, há que se promover a regularização do polo ativo da lide. 

Conforme se infere do termo de compromisso de ID. 1922615, a Sra. Ana 

Maria Rohr foi nomeada inventariante do espólio de Albano Geraldo Frantz, 

no processo de inventário nº 1911-04.2014.811.0025 – cód. 100722, em 

trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, todavia, de uma breve 

consulta ao sistema Apolo foi possível verificar que o referido 

procedimento foi extinto por desistência da parte autora, o que, 

evidentemente, tornou sem efeito a nomeação realizada. Nesses moldes, 

intime-se a requerente para regularizar o polo ativo da lide, comprovando a 

distribuição de outro inventário, nesta Comarca, em relação ao espólio de 

Albano Geraldo Frantz, juntando, neste caso, cópia do respectivo termo 

de inventariante; ou, ainda, promova a inclusão no polo de todos os 

herdeiros do de cujus, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 8 de junho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIJUNO DOMINGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 

29/06/2018 às 12:10H

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGELEIA SCHMOELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CARVALHO DA SILVA (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 

29/06/2018 às 12:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MOREIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING (REQUERENTE)

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING ODONTOLOGIA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORAZZA FAJARDO (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 designada para o dia 

06/07/2018 às 12:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARNEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

LUIZA ANDREZA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

LETICIA PAES BERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar as partes Requerentes, na pessoa 

de seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 06/07/2018 às 12:30H.

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

 Presentes ao ato, os embargantes, Luciano Prestes De Oliveira e Valéria 

Mineiro De Souza , acompanhados de seu advogado constituído, Dr. 
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Oswaldo Lopes De Oliveira, OAB/MT n° 3.682/A. Ausente a embargado 

Sr. Ana Rita Pissini, bem como seu advogado Dr. Arno Ostwald, OAB/MT 

n° 4686 .

 Os autores afimaram não possuírem mais provas orais a produzir, 

requerendo a juntada de prova documental complementar, neste ato .

 O MM. Juiz sentenciou de forma oral nos termos e fundamentos gravados 

em mídia digital de cuja a parte dispositiva restou assim exarada: “Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC: para 

declarar invalida a constrição judicial ( penhora) realizada nos autos da 

ação munitória que deu origem aos embargos de terceiro, retirando o 

gravante sobre o imóvel do objeto da presente ação ( lote 07 da quadra n° 

68- residencial setor G - expansão urbana de Juína, bairro modulo 05- 

matricula 13822 CRI Juína )

 Expessa-se ofício ao CRI competênte bem como translade-se cópia desta 

decisão para os autos originais.

 Sem custas e nem homorarios nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”.

Nada mais. Encerrou-se às 14h20min encerrasse o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119390 Nr: 1043-55.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Termo Circunstanciado n°: 1043-55.2016.811.0025

Código 119390

V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 DE JUNHO DE 

2018, às 15h:30min..

Intime-se o acusado para que compareça à solenidade, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação, bem como 

intime-se a advogada dativa.

Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas na denúncia.

Em tempo, registro que serão arbitrados os honorários à advogada dativa 

no momento da prolação da sentença.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 8 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-51.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO ALVES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000583-51.2016.8.11.0025 REQUERENTE: HIGINO ALVES DOS PASSOS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA VISTOS. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme 

se dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou débito exequendo, bem como o credor 

postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por tais 

razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do valor depositado no ID nº 13040191, nos 

moldes requeridos na petição de ID. 13270630. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 8 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE FELBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010029-56.2016.8.11.0025 REQUERENTE: MARCIO JOSE FELBER 

REQUERIDO: SERASA S/A. VISTOS. Manifesta-se o requerido por meio da 

petição de ID. 11357104, defendendo a nulidade dos atos praticados após 

a prolação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, 

alegando, para tanto, que a intimação do decisum se deu em dissonância 

com a regulamentação prevista na Portaria nº 161/2017-PRES, editada 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina que a 

comunicação oficial dos atos processuais praticados no sistema PJE 

sejam realizadas por meio publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 

Instado a se manifestar, o credor refutou os argumentos tecidos pelo 

devedor e pugnou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. É 

breve o relato. Decido. Com efeito, conforme apontado pelo devedor em 

sua manifestação, após a instalação do sistema PJE, o Conselho Nacional 

de Justiça editou a Resolução 234/2016, dispondo em seu art. 14[1], sobre 

a obrigatoriedade da publicação dos atos processuais decorrentes dos 

sistemas PJe, via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão até a 

implantação do DJEN. Em atenção à referida Resolução, o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso editou a Portaria n. 161/2017-PRES – TJ/MT, 

determinando que as intimações dos advogados quanto aos atos 

processuais praticados no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sejam 

realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Vejamos: “Art. 1º 

Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma 

Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no 

Diário da Justiça Eletrônico - DJe. (...) Art. 2º Serão objeto de publicação 

no DJe: I - o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão 

do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015; II - as intimações destinadas aos 

advogados oriundas do sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou 

intimação pessoal III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.” 

Na hipótese dos autos, conforme se indefere do registro de intimação nº 

582411, o requerido foi intimado da decisão que rejeitou os embargos de 

declaração opostos por meio eletrônico e não pelo DJE como determinado 

no referido ato normativo. No entanto, como bem apontou o credor, na 

data de 28/09/2017, o requerido nomeou novos patronos nos autos (ID. 

13211578), tomando ciência inequívoca de todos os atos processuais 

praticados até a referida data e, nesta oportunidade, não apresentou 

qualquer insurgência sobre a alegada nulidade de intimação, vindo a se 

manifestar somente após a penhora de suas contas bancárias. Nesses 

moldes, considerando o teor do art. 278 do Código de Processo Civil, 

prescrevendo que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira 

oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de 
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preclusão e que o devedor, devidamente cientificado de todos os autos 

processuais praticados ao se habilitar nos autos, permaneceu silente em 

relação a alegada nulidade de intimação, há que se reconhecer a 

ocorrência da preclusão consumativa do ato e a inadmissibilidade do 

acolhimento do pedido formulado. Portanto, rejeito a alegação de nulidade 

formulada e, considerando a ausência de impugnação à penhora de ID. 

11075142, defiro o pedido formulado pelo credor para levantamento dos 

valores bloqueados e, por tal razão, JULGO E DECLARO extinto o 

processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, 

decorrido o prazo recursal, DETERMINO a expedição de alvará em favor 

do credor para levantamento do valor bloqueado no ID nº 11075142. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às 

providências. Juína/MT, 8 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] Art. 14. Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos 

processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do 

próprio Órgão.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. A. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (EXECUTADO)

 

Considerando o teor da certidão de id. 13259961, nomeio como defensor 

dativo o douto causídico Bruno Martin Sippel Souza, OAB/MT 21.366, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH (Unidade Referencial de Honorários). Intime-se o advogado 

acerca da presente nomeação, bem como para que se manifeste, no 

prazo legal, conforme decisão de fls. 18. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de maio de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253305 Nr: 4894-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Código nº 253305

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, 30 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251424 Nr: 3791-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Frase da Silva

 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:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria redesignou a data 

24/07/2018 às 14h40min para a realização de nova perícia médica da 

parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo 

– CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 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: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar nos autos 

sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255088 Nr: 5631-16.2017.811.0011

 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: Guilherme Palermo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

laudo pericial, para fins e prazo do § 1º do artigo 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255220 Nr: 5673-65.2017.811.0011

 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: Simão Barbosa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

laudo pericial, para fins e prazo do § 1º do artigo 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 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: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

laudo pericial, para fins e prazo do § 1º do artigo 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254845 Nr: 5539-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Camargo Clube

 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:

 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, 30 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13939 Nr: 146-46.1991.811.0011

 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: Elizio Pereira Mendes, Izabel de Souza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Edson Prado, 

Romair Gomes, Wilbur Hohlenwerger Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Manuseando detidamente os autos, verifica-se que o imóvel objeto deste 

processo fora partilhado entre os herdeiros no processo de inventário, e 

considerando que foi cumprido o acordo nestes autos, o valor depositado 

deverá ser levantado em nome de todos os herdeiros.

Desta feita, intime-se a advogada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

inclua ao pedido de fl. 126 os demais herdeiros com a devida procuração 

ou apresente renúncia por parte deles, com firma reconhecida, em favor 

da genitora.

Após, concluso.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 7 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258598 Nr: 1217-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS LIBERATTI LTDA, PEDRO HENRIQUE 

RODRIGUES REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, FRANCISMAR 

REGAZZO , ROBERTO REGAZZO, CINFORT COMECIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ CAROLINA DE 

OLIVEIRA KLOSTER - OAB:55673

 Intime-se a exequente para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fl. 16/17, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que 

a inércia implicará na aceitação do bem indicado.

 Empós, conclusos.

 Cumpra-se.

 Mirassol D'Oeste/MT, 07 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233605 Nr: 3975-92.2015.811.0011

 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: Eduardo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - Telecomunicações de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Com o olhar volvido para as fls.131/132, verifica-se que o executado 

cumpriu com a obrigação.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas/despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil, eis que DEFIRO a justiça gratuita, uma 

vez que não foi analisado o pedido e pode ser deferida a qualquer 

momento.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 07 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238188 Nr: 1873-63.2016.811.0011

 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: Edson Gonçalves da Silva

 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:

 HOMOLOGO a desistência do recurso outrora interposto por Edson 

Gonçalves da Silva, conforme manifestação expressa juntada à fl. 122.

N’outro giro, certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos e, após, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 07 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225890 Nr: 4628-31.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, V-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V-M, DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Sergio Fernando Hess de Souza - OAB:4.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11270

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20440 Nr: 796-05.2005.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB, EdWCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese as informações constantes à fl.177, a DPE nada pugnou. 

Assim, INTIME-SE tal órgão para se manifestar nos termos da decisão de 

fls.166/167.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20440 Nr: 796-05.2005.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB, EdWCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.172, de modo que se INTIME a nova inventariante para 

que compareça à Defensoria Pública desta Comarca para providências em 

15 (quize) dias, sob pena de remoção da inventariança.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20440 Nr: 796-05.2005.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB, EdWCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos ante as reiteradas desídias da inventariante 

em promover o regular andamento do feito, entrementes intimada.

 Pois bem. Conquanto tenha este Juízo às fl163 determinado a intimação 

da inventariante sob pena de extinção anômala, o que fora pugnado pela 

Defensoria Pública à fl.164, verifico que padece de impropriedade técnica 

tais decisões, posto que diante da desídia do inventariante, detém o 

julgador outros meios ao impulsionamento do feito, consoante prevê o 

art.622, NCPC e a jurisprudência pátria. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO 

PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECIAL NO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. - A inércia do inventariante 

em movimentar o processo de arrolamento sumário propicia a sua 

remoção mediante incidente próprio, mas não a extinção do processo. 

(TJ-MG - AC: 10301000011090001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data 

de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/01/2016)

APELAÇÃO. INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO. EXTINÇÃO SEM 

APRECIAÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. Eventual inércia das partes 

em conduzir ou tocar um processo de inventário na forma de arrolamento 

não justifica a extinção do feito sem apreciação de mérito. Há outras 

medidas a serem tomadas pelo juiz, para providenciar no prosseguimento 

do feito. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (TJ-RS - 

AC: 70056183015 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

02/09/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 05/09/2013)

 Assim, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art.622, NCPC, 

DETERMINO a remoção da inventariae JOANA VILLAGEN BRAGA, 

nomeando como nova inventariante DAYANE WELLYS BRAGA, para 

cumprir fielmente o encargo, escolha que o faço com base no art.617, 

inciso III, do mesmo diploma legal.

 INTIME-SE a nova inventariante para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias. CIÊNCIA à DPE.

 Após, CONCLUSOS com urgência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258379 Nr: 1099-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdSP, LFdSP, ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de fl. 22, dê-se vistas a requerente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251608 Nr: 3884-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEdAD, AdAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de fl. 43-vº, dê-se vistas a requerente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184603 Nr: 1785-30.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aparecida Beraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 169903 Nr: 3700-51.2012.811.0011

 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 Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

FRANCIELLY ª STORTI ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele 

Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar sobre laudo 

pericial complementar, bem como para apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253619 Nr: 5046-61.2017.811.0011

 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: Nataniel Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250923 Nr: 3494-61.2017.811.0011

 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: Luiz Manoel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.87/90 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260321 Nr: 1958-78.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.G. DA SILVA LIMA - ME, Fernanda Gouveia 

da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:MT- 8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260324 Nr: 1961-33.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.E.DA COSTA MERCADO LTDA-ME, Ivanete 

Rocha Costa, Luiz Eduardo da Costa, L. E. DA COSTA MERCADO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 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 Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 Recebo os embargos às fls. 407/409, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, intime-se a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D´Oeste/MT, 30 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 5636-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 313 , I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 03 (três) meses ante a comunicação do 

falecimento da executada Manoela Leão, conforme mencionado na 

certidão juntada à fl. 25.

 Desta feita, intime-se a exequente para que promova a citação do espólio 

da falecida, no prazo de suspensão supramencionado, nos termos do art. 

313, §2º, inciso II do mesmo Codex.

Decorrido o prazo acima e sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8761 Nr: 929-86.2001.811.0011

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito de fl. 219-v, determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo 

Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247475 Nr: 1850-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Teixeira, Barreto Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese os autos terem me vindo conclusos, verifico que a r. 

decisão de fls. 41 encontra-se pendente de cumprimento, assim, 

determino que a Secretaria de Vara cumpra integralmente os comandos 

ora emanados na decisão retro, de modo que cite-se o executado via 

edilícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 , II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais.

Transcorrido o prazo para oferta de contestação, desde já, nomeio-lhe 

curador especial, nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil, a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Cientifique-se o douto(a) Defensor(a) Público do mister, e para apresentar 

contestação, no prazo legal.

 Após, vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Somente então, conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251034 Nr: 3562-11.2017.811.0011

 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: Construtora Roberto Braga Ltda, Dario Roberto Ferreira 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Corretores de Imoveis do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 (...)Ante o exposto, julgo procedente o pedido exposto na exordial, para o 

fim de declarar a nulidade das cobranças efetuadas pelo conselho 

regional, CRECI, por ausência de exercício, pela parte autora, de função 

típica de corretora, com fulcro no art. 487, I, do CPC e art. 3º da Lei 

6.530/78.Em consequência, ratifico os termos da decisão proferida às fls. 

22/23 que concedeu a tutela cautelar e determino o cancelamento do 

protesto do título nº 1313, protocolo nº 18882, no valor de R$ 43.613,55 

(quarenta e três mil seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco 

centavos), tendo como apresentante o requerido Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis do Estado De Mato Grosso.Oficie-se ao Cartório 

competente acerca da presente decisão, para que dê imediato 

cumprimento aos termos aqui expostos.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil.Ademais, atente-se a secretaria de vara para 

a dicção do art. 346 do CPC quanto aos prazos contra o réu revel e 

quanto às intimações do patrono do requerente, que deverá ser em nome 

do Dr. Marcel de Sá Pereira, conforme pleiteado às fls. 33 e 44, devendo 

proceder-se às necessárias alterações no sistema Apolo e capa dos 

autos, a fim de evitar nulidades.Transitado em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 

10 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000613-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000613-60.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARCO ANTONIO DA FONSECA RÉU: CARTORIO DO SEGUNDO 

OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE, MUNICIPIO DE CURVELANDIA Analisando 

o processo, verifica-se que, malgrado o autor tenha se declarado 

hipossuficiente, juntando, na ocasião, a respectiva declaração de 

ausência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, 

a qual possui presunção relativa de veracidade, verdade seja dita, não há 

como se afastar, até mesmo em decorrência da hierarquia das leis, a 

necessidade de comprovação da alegada ausência de recursos 

financeiros, inteligência do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, que 

reza o seguinte: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos. (Grifou-se). Sendo 

assim, determino que o autor anexe ao processo, em 15 (quinze) dias, seu 

holerite e extrato de Declaração de Imposto de Renda atualizado, sob pena 

de indeferimento do beneplácito. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol d'Oeste, 

29 de maio de 2018 Edna Ederli Coutinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000600-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CARMEM DE OLIVEIRA LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto 

causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em nome da 

parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 28 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUSA CLARO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000667-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR: NEUSA CLARO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto 

causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em nome da 

parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 07 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000650-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ERLI VALERIANO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto 

causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em nome da 

parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 05 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000547-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000547-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RÉU: JA GAS 

COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME Analisando 

atentamente o feito, verifico que os documentos que instruem a inicial não 

foram descritos com identificação específica, conforme estabelece o 

art.13-A da Resolução nº 022/2011-TP, vejamos: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. À vista 

disso, determino a intimação do advogado da parte requerente para que 

emende a exordial, devendo, para tanto, proceder com a descrição dos 

documentos que instruem a inicial, na forma do art. 13-A da Resolução nº 

022/2011-TP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

exordial, nos termos do art. 321 do CPC. No mesmo prazo, deverá a parte 

autora efetuar o pagamento das custas processuais mediante guia 

vinculada ao processo, porquanto o sistema PJE acusa a inexistência de 

recolhimento das guias de pagamento das custas e taxa judiciária para o 

presente feito, também sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 131706 Nr: 1649-04.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a R. Decisão de fls. 136, cujo teor 

transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115459 Nr: 3635-27.2010.811.0011

 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: Raimundo Nonato da Costa Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a R. Decisão de fls. 191, cujo teor 

transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259630 Nr: 1678-10.2018.811.0011

 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: Câmara de Dirigentes Lojistas de Mirassol D´Oeste, 

José Carlos Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT., Euclides 

da Silva Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar os advogados das partes de que foi designado para o dia 

03/07/2018 as 14 horas para a realização da audiência de 

mediação/conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239357 Nr: 2442-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora sobre o despacho de fls. 181, cujo 

teor transcrevo:" Código nº 239357.Atente-se o causídico da parte 

exequente acerca do teor da decisão de fl. 172, devendo, para tanto, 

anexar ao feito UMA ÚNICA planilha de débito referente ao valor total 

devido, em 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIE LUSTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000431-74.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ROSEMARIE LUSTIG REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido para 

concessão de tutela provisória de urgência ajuizada por Rosemarie Lustig 

em face do Município de Mirassol d’Oeste. Consta na inicial que a autora 

adquiriu, em 08/11/1981, 02 (dois) lotes de terras urbanas neste Município 

de Mirassol D’Oeste - MT, da Construtora Roberto Braga Ltda., localizados 

no Loteamento Parque Bandeirantes, identificados como 1 e 2, da quadra 

15, do referido Loteamento, com dimensão de 999,37 m² (novecentos e 

noventa e nove vírgula trinta e sete metros quadrados). Consta ainda que, 

muito embora o loteamento esteja devidamente aprovado pelo Município de 

Mirassol d’Oeste, este se utiliza dos lotes para passagem de um canal de 

drenagem e escoamento de águas pluviais, sem o pagamento de qualquer 

contraprestação à autora. Alegou que tentou solicitar o imbróglio 

extrajudicialmente, sem, contudo, lograr êxito. Posto isso, requereu a 

concessão de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da 

exigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis e, no mérito, a 

condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na permuta 

dos imóveis, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. 

A inicial veio instruída com os documentos jungidos entre os ID’s 12869728 

e 128725998. Vieram conclusos. Decido. O pedido em apreço 

enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC, segundo o qual é possível 

ao juiz conceder tutela de urgência de cunho cautelar quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer que o Novo Código de 

Processo Civil superou a distinção entre os requisitos para a tutela 

cautelar e para a tutela antecipada, erigindo a probabilidade do direito e o 

perigo na demora a requisitos comuns para ambas as modalidades de 

tutela de urgência. Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do 

Fórum de Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, 

caput) A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os 

requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa 

de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos 

comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada. 59 

(Grupo: Tutela Antecipada) Partindo dessa premissa, não se constata, ab 

initio, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

assazes ao deferimento de toda e qualquer tutela de urgência, senão 

vejamos. Quanto ao fumus boni iuris, destaca-se que o art. 32, do CTN 

dispõe que o imposto, de competência dos Municípios, sobre a 

propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 

acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. No mesmo contexto, o art. 33, do mesmo códex reza que A 

base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na 

determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens 

móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para 

efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Nas 

palavras do prof. Hugo de Brito[1], o valor venal é aquele que o bem 

alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais. O preço, neste 

caso, deve ser o correspondente a uma venda à vista, vale dizer, sem 

incluir qualquer encargo relativo a financiamento. A autora afirmou que o 

Município de Mirassol d’Oeste se utiliza dos seus lotes para passagem de 

um canal de drenagem e escoamento de águas pluviais, sem o pagamento 

de qualquer contraprestação. Contudo, o fato de o Município se utilizar de 

parcela dos imóveis acima descritos para a passagem de canal de 

drenagem não elide a responsabilidade tributária da autora, porquanto esta 

continua sendo proprietária/possuidora dos lotes, inteligência do art. 34 do 

CTN. Em última hipótese, tal fato poderia diminuir o valor venal dos seus 

imóveis e, por corolário, a base de cálculo para o IPTU, mas não a 

suspensão da exigibilidade do imposto, porque, repita-se, o fato gerador, 

que é a propriedade/posse dos imóveis, persiste. Do mesmo modo, não se 

vislumbra a presença do requisito do periculum in mora porque, consoante 

as alegações expendidas na exordial, o Município de Mirassol d’Oeste 

supostamente vem se utilizando dos lotes para o escoamento da água da 

chuva, pelo menos, desde 2012, que é o ano em que a requerente 

solicitou esclarecimentos ao requerido, pela primeira vez, sobre os fatos 

deduzidos na peça de entrada, vindo, somente agora (2018), buscar o 

Poder Judiciário para salvaguardar seus interesses. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. A despeito da nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, conforme determinado pelo art. 

334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Município 

de Mirassol D’ Oeste no Ofício n° 867/PROC-GERAL/PMMO/2016, em que 

requereu a dispensa de realização das audiências de 

mediação/conciliação nos processos em que for parte. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da 

parte autora (art. 334, do NCPC. O termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC. No mais, deferem-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste - MT, 29 de maio de 

2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito [1] MACHADO, Hugo de Brito. 

Curso de Direito Tributário, 28ª Ed., Malheiros, São Paulo, 2007. p. 413.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202141 Nr: 383-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE 

SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 202141

 Vistos, etc.

Considerando-se a comunicação do cumprimento do mandado de prisão 

em desfavor do acusado Valdemiro Xavier de Souza na Comarca de 

Colorado D’Oeste/RO (fl.139), determino que expeça-se ofício ao 

Superintendente de Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o 
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imediato recambiamento do apenado a esta Comarca.

 Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da Vara Criminal de Colorado 

D’Oeste/RO, informando-o que já foi solicitado o recambiamento do preso.

Por fim, expeça-se guia de execução definitiva.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253459 Nr: 4614-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian a. salgueiro - 

OAB:24525, valdinei rodrigues salgueiro - OAB:14862

 Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

ERIK FERNANDO DA SILVA, do aberto para o fechado ante a prática de 

fato definido como crime doloso.Outrossim, apreciando os autos, noto que 

o reeducando preenche as exigências de caráter subjetivo, conforme 

afirmado pelo agente penitenciário Lindomar de Almeida Coutinho Lira à fl. 

129, assim como o objetivo, conforme exsurge do cálculo de pena à fl. 

121, fazendo jus ao benefício na forma do art. 112 da Lei 7.210/1984, 

porquanto inexistem óbices legais para tanto. Assim sendo, verifico que 

não há qualquer elemento desfavorável à progressão do reeducando, de 

tal sorte que sua concessão é inarredável pelo contido nos autos, porém, 

considerando que o apenado ainda se encontra recluso na ação penal 

sob CI 257318, torna-se impossível o início do cumprimento do regime 

semiaberto, pelo que determino a suspensão do presente executivo de 

pena, bem como do prazo prescricional da pretensão executória, nos 

termos do art. 116, parágrafo único, do CP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188041 Nr: 2363-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenir dos Reis da Grella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 188041

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Tendo em vista a Lei n° 13.431/2017, que cria mecanismos para prevenir e 

coibir a violência sobre os Direitos da Criança, designo audiência para o 

dia 22/08/2018, às 11h00min., oportunidade em que será colhido o 

depoimento especial das vítimas (depoimento sem dano).

Intimem-se somente as vítimas por meio de seu representante legal, o 

acusado, a defesa e o Ministério Público.

 No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/08/2018, às 15h50min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Intime-se a psicóloga do Juízo quanto à data e horário da audiência para 

fins de realização do depoimento especial das vítimas, podendo a 

profissional retirar o processo em carga para análise anterior.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248525 Nr: 2337-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 248525

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Tendo em vista a Lei n° 13.431/2017, que cria mecanismos para prevenir e 

coibir a violência sobre os Direitos da Criança, designo audiência para o 

dia 22/08/2018, às 10h00min., oportunidade em que será colhido o 

depoimento especial da vítima (depoimento sem dano).

Intime-se somente a vítima por meio de seu representante legal, o 

acusado, a defesa e o Ministério Público.

 No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/08/2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Intime-se a psicóloga do Juízo quanto à data e horário da audiência para 

fins de realização do depoimento especial da vítima, podendo a 

profissional retirar o processo em carga para análise anterior.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

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.: 254086 Nr: 5255-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 254086

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/08/2018, às 16h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258323 Nr: 1082-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 PROCESSO/CÓD. Nº 258323

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/08/2018, às 16h30min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.
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Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258324 Nr: 1083-11.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 258324

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Assim, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.” (3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ressalte-se a idoneidade dos depoimentos realizados pelos policiais que 

participaram das diligências que resultaram na prisão do réu, posto que de 

acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal não há 

irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências, 

serem ouvidos como testemunhas.

Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado de que é inocente e não 

há provas suficientes para embasamento da ação penal, não merecem 

análise nesta fase processual, por se confundir com o mérito da ação e, 

por este motivo, somente será analisado no momento em que se for 

prolatar a sentença, após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 05/07/2018 às 15h50min.

Ademais, não havendo modificação fática que impôs a decretação da 

medida extrema, mantenho a decisão pretérita por seus próprios 

fundamentos e indefiro o pedido de revogação da prisão.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o MP e as testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 1618-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 259439

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Tendo em vista a Lei n° 13.431/2017, que cria mecanismos para prevenir e 

coibir a violência sobre os Direitos da Criança, designo audiência para o 

dia 05/07/2018, às 10h00min., oportunidade em que será colhido o 

depoimento especial das vítimas (depoimento sem dano).

Intimem-se somente as vítimas por meio de seu representante legal, o 

acusado, a defesa e o Ministério Público.

 No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/07/2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Intime-se a psicóloga do Juízo quanto à data e horário da audiência para 

fins de realização do depoimento especial das vítimas, podendo a 

profissional retirar o processo em carga para análise anterior.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248699 Nr: 2440-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872, MÁRCIO 

JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225

 Processo/CI nº 248699

Vistos etc.

Considerando estarem ilegíveis os documentos médicos de fls. 52-55, a 

ponto de atestar a materialidade do aborto objeto dos autos, abram-se 

vistas ao Ministério Público para, em 05 (cinco) dias, juntar documentação 

médica que evidencie o aborto noticiado, visto que algum procedimento 

com relação ao feto deve ter sido tomado.

Após, vistas à defesa para manifestação, em igual prazo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado Wesley Aparecido para 

apresentar defesa preliminar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 Destarte, considerando que o pedido acostado às fls. 117/125 foi 

elaborado de modo genérico, restringindo-se à menção do deferimento da 

prisão domiciliar em favor do réu, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no HC nº 1004438-45.2018.8.11.000, determino à 

defesa que emende sua petição, no prazo de cinco dias, pormenorizando 

os problemas de saúde suportados pelo réu que inviabilizariam a 

manutenção da prisão preventiva, bem como sejam carreados os 

documentos imprescindíveis a sua comprovação, para reanálise do 

pedido.Com a nova petição, voltem-me conclusos para 

deliberação.Certifique-se o cumprimento da carta precatória de fl. 

116.Intime-se. Cumpra-se com urgência.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de junho 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202141 Nr: 383-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE 

SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:7887

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para apresentação da 

defesa previa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 259835

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CLAUDIANA 

FERREIRA DE LIMA, JORGE ANTÔNIO DA SILVA e EDSON RODRIGUES DE 

QUEIROZ, por satisfazerem os requisitos do art. 41 do CPP, 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.

 Citem-se os acusados para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos 

pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação 

para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Por fim, determino que seja oficiado a autoridade policial responsável pelos 

trabalhos de investigação, requisitando-lhe o envio dos exames periciais 

dos materiais apreendidos, devendo ser juntados nos autos até a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 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.: 249566 Nr: 2858-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288386

 PROCESSO/CÓD. Nº 249566

 SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em desfavor de VALDIR MARTINS DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 

306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em concurso 

material com o crime previsto no art. 333 do Código Penal, em virtude dos 

fatos narrados na denúncia.

 A denúncia foi recebida em 27/07/2017 (fl. 38/38-vº).

 Devidamente citado (fl. 40), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 

42/45).

Durante a instrução processual foram ouvidos os policiais militares Cláudio 

Adão Ferreira da Cruz Candia, Jonilton Santana Teodoro e Rodinei de 

Almeida, por fim, interrogou-se o réu, conforme mídias audiovisuais de fls. 

55 e 61.

 O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 62/65, entendendo 

que estão provadas nos autos a materialidade e autoria delitiva, pugnando 

pela procedência da denúncia nos termos postos em juízo.

 A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 68/71, 

inicialmente pleiteando a absolvição do acusado por falta de provas para 

condenação ao delito previsto no art. 306 do CTB, uma vez que não teria 

havido exame contundente para provar o estado de embriaguez, e, 

subsidiariamente, requestou a fixação da pena-base no mínimo legal, o 

reconhecimento da atenuante da confissão. Quanto ao delito previsto no 

art. 333 do CP, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal, bem 

como, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primariamente, cumpre destacar a inexistência de qualquer causa 

determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda 

qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a 

enfrentar o mérito da demanda.

DOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) EM 

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) COM O DELITO DE CORRUPÇÃO 

ATIVA (ART. 333 DO CP):

No tocante à materialidade dos delitos, vislumbro estarem sobejamente 

demonstradas conforme o Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletim de 

Ocorrência (fls. 03/04), Termo de Constatação Etílica (fl. 05), bem como 

pela prova testemunhal e confissão do réu.

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face 

ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual, 

e recai de forma inequívoca na pessoa do réu Valdir Martins da Silva.

Pois bem, ressai dos autos que os policiais militares ao realizarem a 

abordagem do acusado, que trafegava de motocicleta com um “garupa”, 

perceberam visíveis sinais de embriaguez naquele, momento em que o 

encaminharam à unidade policial. Senão vejamos:

“(...) Que ao chegarem ao local verificaram que o acusado estava em 

visível estado de embriaguez; Que o encaminharam para lavrarem boletim 

de ocorrência; (...).” Depoimento do PM Cláudio Adão Ferreira da Cruz 

Candia (Mídia de fl. 55).
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“(...) Que o motociclista estava sem controle da motocicleta; Que ao darem 

voz de parada o condutor quase caiu; Que durante a abordagem 

constataram um odor forte de álcool; Que ao perguntarem se o mesmo 

havia ingerido bebida alcoólica o mesmo disse que sim, que havia ingerido 

velho barreiro; (...).” Depoimento do PM Jonilton Santana Teodoro (Mídia de 

fl. 61).

“(...) Que o acusado estava conduzindo uma motocicleta; Que quando o 

mesmo visualizou a viatura fez uma freada; Que durante a abordagem 

perceberam visível estado de embriaguez alcoólica; Que perceberam odor 

etílico, dificuldade de falar e dificuldades de ficar em pé; (...)” Depoimento 

do PM Rodinei de Almeida (Mídia de fl. 61).

Em sequência, confeccionaram o Termo de Constatação Etílica (fl. 05) 

indicando olhos avermelhados, odor etílico, exaltação, dificuldade no 

equilíbrio, entre outros sinais, os quais também foram ratificados pelos 

depoimentos.

Ainda na unidade policial, durante a confecção das peças que dão início 

ao caderno investigativo, o réu, deliberadamente, ofereceu vantagem 

indevida aos funcionários públicos (policiais militares) a fim de se ver livre 

de sua responsabilidade criminal, tendo em vista que ofereceu-lhes um 

porco para “aliviar a barra dele”. Transcrevo trechos externados perante 

a autoridade judicial:

 “(...) Que o acusado ofereceu o porco para o Sargento Almeida; Que 

ouviu o acusado oferecendo o porco; (...).” Depoimento do PM Cláudio 

Adão Ferreira da Cruz Candia (Mídia de fl. 55).

“(...) Que durante a confecção do boletim de ocorrência o acusado 

ofereceu um porco para o Sargento Almeida; (...).” Depoimento do PM 

Jonilton Santana Teodoro (Mídia de fl. 61).

“(...) Que durante a confecção do boletim de ocorrência o acusado 

ofereceu aos policiais um porco para “aliviar a barra dele”; (...)” 

Depoimento do PM Rodinei de Almeida (Mídia de fl. 61).

A corroborar, o acusado, tendo tido garantidos a ampla defesa e o 

contraditório, é confesso sobre a oferta de um porco aos policiais para 

que eles se omitissem quanto ao seu ofício, porém, quanto à embriaguez, 

ele diz que bebeu uma dose de pinga, mas que não estava embriagado, 

exponho in verbis:

“(...) Que tinha acabado de sair do serviço; Que ao sair Diego lhe pediu 

carona; Que a polícia perguntou se havia bebido e ele teria confessado 

que teria tomado uma dose de pinga; Que ofereceu um porco para os 

policias lhe liberarem; Que a polícia estava atrás do Diego; Que Diego 

estava com droga e jogou no chão; Que a polícia pediu os documentos e o 

réu não possuía; Que não fez teste de bafômetro; Que estava consciente 

na data dos fatos; (...).” Interrogatório Judicial do acusado Valdir Martins 

da Silva (Mídia de fl. 55). Negritei.

Ademais, ainda que a defesa alegue não haver idoneidade de provas, a 

Lei nº 12.760/2012 alterou a redação do artigo 306 do CTB. O tipo já não 

se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada 

concentração de álcool no sangue, mas, sim, por ele ter a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência do álcool, seja ela qual for. A 

concentração que antes constituía elementar do tipo passou a ser apenas 

um meio de prova dessa alteração. O resultado do exame constitui 

presunção relativa, em um sentido ou noutro, podendo até mesmo haver 

julgamento contrário à prova produzida pelo teste de dosimetria alcoólica, 

se assim se concluir pelas demais provas constantes nos autos.

 Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

PSICOMOTORA. LEI 12.760/12. RETROATIVIDADE. Com a alteração do 

artigo 306 da Lei 9503/97 pela Lei 12.760/12, foi inserida no tipo penal uma 

nova elementar normativa: a alteração da capacidade psicomotora. 

Conforme a atual redação do dispositivo penal constitui conduta típica a 

condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada (caput) em 

razão da concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 

decigramas (§ 1º, I) ou em razão do consumo de substâncias psicoativas 

(§ 1º, II). Assim, a adequação típica da conduta, agora, depende não 

apenas da constatação da embriaguez (seis dg de álcool por litro de 

sangue), mas, também, da comprovação da alteração da capacidade 

psicomotora pelos meios de prova admitidos em direito. Aplicação 

retroativa da Lei 12.760/12 ao caso concreto, pois mais benéfica ao 

acusado. Ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora, 

notadamente em razão do depoimento do policial responsável pela 

abordagem, que não referiu qualquer circunstância indicativa da alteração 

da capacidade psicomotora. Absolvição mantida. RECURSO 

DESPROVIDO.” (Apelação Crime Nº 70055765820, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado 

em 07/11/2013) Grifei.

Denota-se que, através das demais provas colacionadas aos autos, 

notadamente pelo auto de constatação de sinais de embriaguez (fl. 05), é 

possível chegar à inarredável conclusão da alteração da capacidade 

psicomotora do acusado em razão da influência de álcool, porquanto 

narrado no referido auto olhos avermelhados, odor etílico, desordem nas 

vestes, exaltação, dispersão, não sabia as horas, dificuldade de equilíbrio 

e fala alterada.

Desta feita, conclui-se que o julgamento deve basear-se no conjunto 

probatório, não apenas atrelar-se a uma prova isolada (negativa de 

embriaguez) oposta as demais provas coligidas aos autos.

Portanto, tendo em vista as tipicidades objetivas e subjetivas, não havendo 

qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do 

réu é medida que se impõe pela prática dos crimes previstos no art. 306 

da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 333 do Código 

Penal, em concurso material, na forma do art. 69, também do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu VALDIR MARTINS DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 306 da 

Lei nº 9.503/97, c/c art. 333 do Código Penal, ambos em concurso material 

de delitos (art. 69 CP).

Passo à dosimetria da pena aplicada nos moldes do art. 68 do Código 

Penal.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes; a 

conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser 

valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; 

as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a 

valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Não há causas que agravem a pena, havendo a atenuante de confissão 

espontânea reconheço-a, contudo deixo de valorá-la por força da súmula 

231 do STJ, dessa forma mantenho a pena intermediária de 06 (seis) 

meses de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena 

definitiva do réu em 06 (seis) meses de detenção.

Em atenção ao sistema trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

Com fundamento nos arts. 292 e 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.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes; a 

conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser 

valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; 

as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a 

valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

Verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao 

réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão.

Não há causas que agravem a pena, havendo a atenuante de confissão 

espontânea reconheço-a, contudo deixo de valorá-la por força da súmula 
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231 do STJ, dessa forma mantenho a pena intermediária de 02 (dois) anos 

de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a pena 

definitiva do réu em 02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao sistema trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CP):

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69, do Código Penal 

(concurso material), fica o réu VALDIR MARTINS DA SILVA condenado, 

definitivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses 

de detenção, e 20 (vinte) dias-multa devendo ser executada primeiro 

aquela conforme preconiza o referido artigo.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, e §3º do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada é inferior 

a quatro anos e o réu não é reincidente, bem como considerando que as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código 

Penal, sendo a pena superior a 01 (um) ano, substituo-a por 02 (duas) 

restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções 

Penais em audiência admonitória.

Em razão da substituição supra referida, não há falar em suspensão 

condicional da pena (art. 77, III, do CP).

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o regime 

fixado foi o aberto e que ele permaneceu solto durante toda a instrução 

processual.

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

Vincule-se o valor da fiança recolhida à fl. 60 ao Processo Executivo.

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 condenado;

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) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

e) Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão acaso já 

esteja habilitado, pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir da data do 

trânsito em julgado da sentença.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172734 Nr: 3503-19.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 172734

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de JACKSON RODRIGUES DOS 

SANTOS.

Na data de 16.02.2016 foram estabelecidas condições para o cumprimento 

do regime extramuros, na Comarca de Cáceres, conforme fls. 417/417-vº, 

das quais o recuperando foi intimado no dia 03.03.2016 (fl. 422).

Consta dos autos que o recuperando cometeu novo crime em 10.07.2016, 

nesta Comarca, o qual foi posto em liberdade em 11.07.2016, conforme 

guia de fl. 469, cuja falta grave não foi comunicada ao processo executivo 

que tramitava na Comarca de Cáceres.

Ato contínuo, o recuperando permaneceu descumprindo as condições 

outrora aplicadas até 03.05.2017, data em que iniciou o comparecimento 

bimestral na Comarca de Cáceres (fl. 427), sendo posteriormente preso 

em 09.08.2017 (fl. 475), por força do mandado de prisão expedido da guia 

de fl. 469, pertencente a esta Comarca.

Considerando a prisão acima mencionada, o Juízo de Cáceres remeteu a 

esta Comarca o processo executivo do recuperando para unificação das 

guias, o que fora procedido à fl. 495.

Vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 

regime semiaberto, mediante condições estipuladas às fls. 417/417-vº, na 

Comarca de Cáceres, momento em que foram esclarecidas as 

consequências de seu descumprimento.

Pois bem, o apenado, apesar de intimado das condições do regime 

extramuros (03.03.2016, fl. 422), permaneceu longo período sem iniciar o 

comparecimento bimestral na Comarca de Cáceres, além de praticar novo 

delito em Mirassol D’Oeste, na data de 10.07.2016, consoante guia de fl. 

469.

Nesse contexto, ainda que posto em liberdade na data de 11.07.2016 (fl. 

469), permaneceu sem cumprir sua pena no Juízo de Cáceres até 

03.05.2017 (fl. 427), data em que iniciou o comparecimento bimestral 

naquela Comarca.

Ocorre que as faltas outrora explicitadas não foram apreciadas pelo Juízo 

de Cáceres, e tendo o recuperando sido preso em 09.08.2017 (fls. 475), 

por força da condenação da guia de fl. 469, oriunda desta Comarca de 

Mirassol D’Oeste, o executivo que tramitava em Cáceres aportou neste 

Juízo para unificação somente em 17.05.2018, de acordo com a fl. 495.

Ora, como se vê, o recuperando transgrediu diversas vezes durante o 

cumprimento de sua pena, tendo inclusive permanecido mais de um ano 

sem cumprir pena no primeiro executivo, o qual, até então, tramitava na 

Comarca de Cáceres.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que o comportamento arredio do 

apenado é totalmente contrário aos fins da execução.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 
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ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando JACKSON RODRIGUES DOS 

SANTOS, do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato 

mandado de prisão.

Designo audiência de justificação para o dia 12/06/2018, às 17h00min.

Intimem-se o recuperando, seu defensor e o Ministério Público.

Não havendo defensor constituído nos autos, intime-se a Defensoria 

Pública.

Requisite-se o recuperando, o qual se encontra preso na Cadeia Pública 

desta Comarca.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 29/2018/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, etc.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 86 da Lei Estadual n.º 4.964/85, que 

instituiu o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 13 e seus §§ da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial 

(CNGCE);

RESOLVE:

I – REALIZAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos serviços extrajudiciais do 1º 

Ofício da Comarca de Nova Mutum e do Serviço Notarial e Registro Civil do 

Município de Santa Rita do Trivelato, na forma do Título I, Capítulos II e III, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Extrajudicial (CNGCE);

II – DESIGNAR o Senhor Sandro Artur Belló, assessor de gabinete I, para 

secretariar os trabalhos correicionais.

III – INFORMAR que durante a realização da correição não haverá qualquer 

tipo de interrupção do expediente das serventias.

IV – INFORMAR que as reclamações, críticas e sugestões, das quais 

deverá constar a identificação inequívoca do requerente e de seu 

endereço, poderão ser apresentadas na Diretoria do Foro da Comarca de 

Nova Mutum, na sede da serventia extrajudicial durante o período de 

correição, bem como por meio de e-mail a ser encaminhado para o 

endereço protocolo.cgj@tjmt.jus.br

V – DESIGNAR a data de 18/06/2018 às 9h para correição no Serviço 

Notarial e Registro Civil de Santa Rita do Trivelato-MT.

VI – DESIGNAR a data de 16/07/2018 às 9h para correição no 1º Ofício de 

Nova Mutum-MT.

VII – DETERMINAR aos responsáveis pelos serviços que preparem e 

deixem à disposição da equipe correicional todos os livros, pastas e 

papéis da serventia.

VIII – SOLICITAR da Corregedoria-Geral da Justiça a disponibilização de 

equipe de controladores de arrecadação, com vistas à adequada 

conferência da cobrança de emolumentos.

IX – CONVIDAR, por meio de publicação de edital, os representantes do 

Ministério Público em exercício nesta Comarca, bem como advogados, 

defensores públicos, autoridades constituídas e demais membros da 

sociedade local para, querendo, acompanharem os trabalhos 

correicionais, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Remeta-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, à OAB-MT 

Subseção de Nova Mutum, aos representantes do Ministério Público e da 

Defensoria Pública em exercício nesta Comarca, bem como às Serventias 

interessadas.

Nova Mutum-MT, 6 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO n° 01/2018.

Disciplina a distribuição de mandados pelo sistema PJE – Processo Judicial 

Eletrônico na Comarca de Nova Mutum.

O Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO - MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando a Portaria N. 18/2018/DF/NM que estabelece o registro de 

ponto dos Oficiais de Justiça lotados nesta Comarca, as terças e 

quintas-feiras, uma vez ao dia, das 13 às 18 horas, e sempre que 

estiverem escalados para o plantão, mediante assinatura em controle 

manual na Central de Mandados;

Considerando que a distribuição de mandados pelo sistema PJE – 

Processo Judicial Eletrônico não permite a visualização do conteúdo do 

mandado pelo servidor da Central de Mandados;

Considerando a previsão de prazos para o cumprimento de mandados 

pelos oficiais de justiças nos termos do art. 655, III, da CNGC.

Determino:

Art. 1° Que o responsável pela Central de Mandados distribua os 

mandados do sistema PJE somente as terças e quintas-feiras, exceto 

medidas urgentes e com caráter de plantão.

Art. 2º Que em caso de feriado ou ponto facultativo as terças e 

quintas-feiras, a distribuição seja realizada no primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 3º Que as Secretarias das Varas comuniquem à Central de Mandados 

o encaminhamento de mandado do PJE quando se tratar de medidas 

urgentes e com caráter de plantão, para imediata distribuição.

Art. 4º Esta Ordem de serviço terá validade enquanto perdurar a Portaria 

N. 18/2018/DF/NM que estabelece o registro de ponto dos Oficiais de 

Justiça lotados nesta Comarca.

 Art. 5°. Remeta-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como cientifique-se a 

Gestora Judicial da Central de Mandados, os (as) Senhores (as) 

Oficiais(las) de Justiça, as Secretarias das Varas e aos Juízes de Direito 

da Comarca.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 11 de junho de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Edital

EDITAL N.° 7/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, amparado no disposto no artigo 86 da Lei n.º 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado - COJE) e nos artigos 13 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

relativas ao Foro Extrajudicial (CNGCE) e 18 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) ,

 FAZ SABER, a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem 

conhecimento que, de acordo com as recomendações da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, Legislação de Organização Judiciária 

Estadual e nos termos da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, fará realizar Correição Ordinária no 1º 

Ofício da Comarca de Nova Mutum e no Serviço Notarial e Registro Civil do 

Município de Santa Rita do Trivelato, Serventias Extrajudiciais da Comarca 

de Nova Mutum-MT.

Designar as seguintes datas para correição:

I) 18/06/2017 às 9h no Serviço Notarial de Registro Civil de Santa Rita do 
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Trivelato-MT;

II) 16/07/2018 às 9h no 1º Ofício de Nova Mutum-MT.

Para tanto, CONVIDA os representantes do Ministério Público em exercício 

nesta Comarca, bem como advogados, defensores públicos, autoridades 

constituídas e demais membros da sociedade local para, querendo, 

acompanharem os trabalhos correicionais, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas.

 DETERMINA que os Senhores Titulares das Serventias e seus auxiliares, 

bem como os servidores do Fórum respectivamente permaneçam em seus 

postos no período de correição, para que forneçam os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais.

E para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

Edital, que será afixado em local de costume no Fórum, será divulgado no 

Diário da Justiça, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura. Dado e passado nesta 

Cidade e Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, aos seis dias 

do mês de junho do ano de dois mil e dezoito. Nova Mutum, 11 de junho de 

2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

EDITAL N.° 6/2018/DF/NM - O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor 

do Fórum da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS 

NETTO, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 

conformidade com o disposto no Edital nº 014/2012-GSCP e Edital nº 

3/2018/DF/NM, torna público o GABARITO DEFINITIVO e o RESULTADO 

FINAL do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado da 

Comarca de Nova Mutum – Nível Superior, referente aos Autos nº 

2252-02.2018.811.0086 (116812).

* O Edital n° 6/2018/DF/NM 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108395 Nr: 5154-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de dar prosseguimento ao processo administrativo de 

cobrança, tendo em vista que já foram recolhidas as custas e taxas 

judiciais, de acordo com fls. 14/14v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109204 Nr: 5560-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otávio de Albuquerque 

Teixeira da Silva - OAB:21556/O

 Ante o exposto, em consonância com os argumentos retro expedidos, e 

verificando-se a presença de erro material na decisão de fls. 23/24, 

efetuo juízo de retratação e REVOGO a liminar concedida às fls. 23/24, a 

qual determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 

Por consequência, determino a intimação da parte Requerente para que 

proceda a imediata restituição do veículo objeto da demanda à parte 

Requerida. Nos termos descritos no art. 1.018, parágrafo 1º, CPC, 

comunique-se acerca da reforma da decisão de fls. 23/24, com urgência. 

Em seguida, intime-se a parte Requerente para se manifestar nos autos, 

especialmente acerca dos documentos acostados pela parte ré (fls. 

39/67) no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110724 Nr: 6346-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pará - Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Junior Biesbenk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante às fls. 40/44, uma vez que, presente 

o “a possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 

830, “caput”, do Código de Processo Civil, para fins de:DETERMINAR a 

intimação da parte Exequente para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, 

promover o oferecimento de caução idônea, quando, então, façam-se os 

autos conclusos para análise da oferta de caução;DETERMINAR o arresto 

e remoção do produto feijão, referente a safra 2018/2018, localizados na 

Fazenda Agrocete neste Município de Nova Mutum/MT, em percentual 

suficiente ao adimplemento da dívida;DETERMINAR o depósito dos bens em 

armazém a ser indicado pela parte Exequente, a qual fica desde já 

nomeada como fiel depositária.Cabe ponderar, que a responsabilidade da 

parte Exequente é objetiva em relação aos danos causados a parte 

Executada.Defiro, ainda, o pleito de item “b” à fl. 43 dos autos, 

notadamente o oferecimento de meios para cumprimento do mandado, 

quando, então, intime-se a parte Exequente para fiel disponibilização do 

aparato necessário.O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Da Comprovação de 

Pesquisa de Endereço da parte Executada.Do compulso dos autos, se 

verifica infrutífera a tentativa de citação da parte Executada, vide fls. 28 e 

37/38, contudo a certidão do Senhor Oficial de Justiça às fls. 37/38 

informa a possibilidade de localização da parte Executada na Fazenda 

Agrocete, bem como indica novos endereços.Desta forma intime-se a 

parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou localizar o 

seu endereço. Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108926 Nr: 5425-68.2017.811.0086

 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: Rosienei dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460, Camila Emily do Nascimento Souza - OAB:MT 

19960, Frederico Stecca Cioni - OAB:MT 15848-A

 Vistos, etc.

Considerando o delineado na manifestação à fl. 48/50, redesigno a 

solenidade outrora aprazada para o dia 6 de agosto de 2018, às 13h00, 

que realizar-se-á no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogado constituído nos autos, 

salientando que deveras importante à presença da parte na audiência, 

salvo se o Advogado tiver poderes para transigir, nos ditames do art. 334, 

§ § 3° e 10°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36780 Nr: 3127-55.2007.811.0086

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Secretário Municipal de 
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Obras, Secretária Municipal de Educação de Nova Mutum, Secretário 

Municipal de Economia e Planejamento de Nova Mutum - MT, Secretária 

Municipal de Administração, Secretária Municipal de Saúde (Nova Mutum), 

Secretária Municipal de Ação e Promoção Social, Secretário Municipal de 

Esportes e Lazer, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 

Nova Mutum, Chefe de Gabinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE MAZO FÁVERO, para devolução dos autos nº 

3127-55.2007.811.0086, Protocolo 36780, 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 1148-82.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Maria Sarturi - Me, Geni Maria Sarturi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 11.065, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:MT 12.454, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B, 

Sâmya Cristine Giacomazzo Soligo SantaMaria - OAB:MT 15.906

 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 requerida Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda dos termos da 

decisão de fls. 260/261 a seguir: "Neste contexto, determino a existência 

de litisconsórcio passivo necessário, com fundamento no art. 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, dou por válida a citação da 

empresa Queiroz Motos LTDA efetuada à fl. 231v. Contudo, devolvo o 

prazo para contestação, tendo em vista que a qualidade de litisconsorte 

passivo necessário atribuída por esse juízo a esta. Determino seja 

intimado o advogado da requerida por DJE para ratificar e/ou 

complementar a contestação de fls. 234/243, no prazo legal para 

contestar.Deverá o advogado da requerida, confirmando que esta se 

encontra em liquidação, informar se a Mônaco Motocenter – Grupo 

Mônaco LTDA é sucessora de suas obrigações, ciente do dever de 

cooperar das partes processuais, bem como que o falseamento da 

verdade pode acarretar litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da 

jurisdição.Confirmo a inversão do ônus da prova deferida à fl. 47v.Com a 

ratificação ou ultrapassado o prazo, abram-se vista dos autos para 

impugnação, após, conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104996 Nr: 3291-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pará - Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 56/61 pela 

Exequente Pará Industria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP, nos 

ditames do art. 18 da Lei n. 8.929/94.Desta forma intime-se a parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24729 Nr: 2081-36.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Eduardo Rafael Buss, 

Sergio Donizeti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dupol - Comércio e Produção de Sementes e 

Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2321-B, Rodrigo Angelo Verdiani - OAB:SP 

178.729, Valdecir Errera - OAB:MT 3365-A

 Denota-se ainda, que o Superior Tribunal de Justiça admite a percepção 

de verba honorária de sucumbência por parte dos Advogados Públicos 

quando houver legislação local disciplinando a matéria, não sendo também 

o caso do feito, porquanto ausente legislação municipal sobre o 

tema.Desta forma, DETERMINO a exclusão dos Exequentes Eduardo 

Rafael Buss, Sérgio Donizete Nunes, e Luis Augusto Pereira dos Santos e 

Leandro W. Michel do polo ativo da ação, quando, então, permanece 

somente o Município de Nova Mutum/MT.Intimem-se.Com o trânsito em 

julgado da presente decisão, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116566 Nr: 2131-71.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Flavia Garcia do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 27 de setembro de 2018, ás 15h30min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo legal, levando em consideração o disposto 183, CPC, e nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75115 Nr: 3671-33.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Bilar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 
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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.: 73176 Nr: 1697-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:SP 167.974, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Recebo o “Termo de Cessão” disposto às fls. 34v°/35, determino a 

alteração da capa dos autos e Sistema Apolo, para fins de substituir e 

fazer constar como parte Requerente Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Defiro, ainda, o requerido pela parte Requerente à fl. 48, notadamente a 

inserção de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, em 

desfavor da parte Requerida, via Sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82641 Nr: 552-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moreira Lopes, Rosana Rodrigues 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Contudo, caso reste infrutífera a tentativa de localizar novo endereço, 

desde já defiro o pedido de citação via edital nos moldes pretendidos às 

fls. 60, devendo a Secretaria Judicial providenciar o impulsionamento 

adequado da demanda.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 1394-49.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): representante legal da empresa Cultivar, João 

Roberto Ferraz Junior, Danielle Assis Capelin Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte ré junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte ré, 

nos termos do disposto na decisão inicial.

Contudo, caso reste infrutífera a tentativa de localizar novo endereço, 

desde já defiro o pedido de citação via edital nos moldes pretendidos às 

fls. 125/126, devendo a Secretaria Judicial providenciar o impulsionamento 

adequado da demanda.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92383 Nr: 1430-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malharia Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42688 Nr: 2005-36.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Argenton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44318 Nr: 3703-77.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em desfavor de Ailton Souza Soares.

 À fl. 62/63 restou determinado à parte Autora que comprovasse nos 

autos que a parte Requerida fora devidamente notificada acerca da mora, 

uma vez que ausente nos autos “aviso de recebimento” devidamente 

assinado, de modo que restou estabelecido que o não cumprimento 

acarretaria a extinção da demanda.

Tendo sido devidamente intimada acerca do teor da decisão de fls. 62/63 a 

parte postulante nada manifestou a respeito, deixando ainda de cumprir 

com a determinação, e vindo aos autos às fls. 65 somente para requerer a 

citação da parte ré.

 Diante do exposto, diante do descumprimento da determinação de fls. 

62/63, nada tendo manifestado a respeito da referida decisum, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, DETERMINO a retirada da restrição judicial realizada via 

Renajud.

 Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo-se com as anotações de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40601 Nr: 3448-56.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Liebeld Simon-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35638 Nr: 1976-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gilberto Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Henrique Stoeberl - 

OAB:PR-5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, renove-se o cumprimento da decisão à fl. 76 por Oficial de 

Justiça, considerando o resultado da carta de intimação à fl. 80.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97967 Nr: 5091-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Fortunato de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alves Barbosa Filho - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 66, notadamente a inserção 

de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, em desfavor da 

parte Requerida, via Sistema Renajud.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39430 Nr: 2414-46.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCP Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Borges Di Ferreira - 

OAB:GO 19.673

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se equívoco quanto a pesquisa dos 

Sistemas Bacenjud e Renajud efetivada nos autos, uma vez que os 

documentos dispostos às fls. 78/81 não guardam relação com a demanda.

Assim, desentranhem-se os documentos às fls. 78/81 para fins de 

promover a juntada destes aos autos correlatos – Código n. 39430, de 

tudo certificando a Secretaria Judicial.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito, considerando os 

resultados obtidos junto aos Sistemas Bacenjud e Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 2646-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTeLLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 48, notadamente a inserção 

de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, via Sistema 

Renajud.

Ademais, renove-se o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

conforme solicitado à fl. 48v°, nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100931 Nr: 769-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/ 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 63, notadamente a inserção 

de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, via Sistema 

Renajud.

Ademais, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, Daniele 

Izaura da S. Cavallari Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola 

Maiolino - OAB:8326/MT, Renata Pimenta de Medeiros - 

OAB:9844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a intimação do executado para indicar a localização do veículo FNM 

180 – placas KCS5706, bem como para que indique outros bens passíveis 

de penhora.

 Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Outrossim, considerando que se trata de monitória convertida em 

execução, portanto, execução de titulo judicial, defiro a inclusão do nome 

do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD, de acordo com o disposto no artigo 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 3302-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Boeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:SC 9.755, Sergio Schulze - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de incumbência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95149 Nr: 3151-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 51vº/53), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 3773-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske, Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - OAB:MT 

5091-B, Mizael de Souza - OAB:MT 16.842, Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da executada, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos executados somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos executados, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54034 Nr: 1525-53.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 93-v e, por consequência, determino a suspensão 

do feito, por 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 40, caput, da lei 

6.830/1.980.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 3364-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42546 Nr: 1922-20.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 75-v, por consequência, determino a suspensão 

do feito, por 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 40, caput, da lei 

6.830/1.980.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51011 Nr: 2052-39.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 117-v, por consequência, determino a suspensão 

do feito, por 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 40, caput, da lei 

6.830/1.980.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42901 Nr: 2259-09.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cila Valeria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:GO 20.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de novos cálculos pela exequente às fls. 106/107, 

após o julgamento pela procedência dos embargos à execução opostos 

pelo INSS, reconhecendo o excesso de execução, intime-se o executado 

para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Caso haja concordância com os cálculos, proceda à expedição do 

respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda à 

retificação na capa dos autos referentes ao procedimento de cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80026 Nr: 3172-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando que o valor da diligência do oficial de justiça recolhido a fl. 

76-verso, não corresponde ao endereço constante do processo, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que informe novo endereço, ou providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 3872-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98689 Nr: 5540-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR, GCdLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Rocilda Maria Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Ante o exposto, considerando que houve a quitação dos alimentos pelo 

executado, conforme informado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

respectivo alvará de soltura, colocando o executado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.Custas 

pelo Estado, ante o deferimento do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita à parte exequente e à parte executada, a qual defiro nesta 

oportunidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97476 Nr: 4754-79.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

nos autos acerca da justificativa de fls. 24/52, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, Daniele 

Izaura da S. Cavallari Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola 

Maiolino - OAB:8326/MT, Renata Pimenta de Medeiros - 

OAB:9844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte exequente, 

na pessoa de seu advogado, para que fique ciente da certidão de fls. 172, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49756 Nr: 833-88.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKPdM, EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Haddad João 

Mandarini - OAB:MT 13414B

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente através da Defensoria 

Pública Estadual para a inclusão do mandado de prisão civil do executado 

ANTÔNIO MACIEL DE MORAES no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

O referido mandado já foi expedido às fls. 97/98, no entanto, o executado 

não foi encontrado em nenhum dos endereços fornecidos pela exequente.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 66, e determino o envio do mandado de 

prisão civil à Polinter e às Polícias Rodoviária Federal e Estadual a fim de 

garantir a efetividade da medida, além da inclusão do mandado no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77374 Nr: 923-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA, CNA, ANA, RSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, ELAINE JOSEFA DE SOUZA - OAB:17378/O

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos pelo rito do artigo 733 do CPC/1973, 

atual 528, § 3°, do CPC/2015, promovida pelos exequentes ANDRESSA 

NEVES ALVES, CLAYTON NEVES ALVES e ANDERSON NEVES ALVES, 

em face do executado ADÃO ALVES LUZ, todos já qualificados nos 

autos.

Devidamente citado para efetuar o pagamento do débito alimentar, o 

executado não efetuou o pagamento, tampouco justificou a impossibilidade 

de fazê-lo (fls. 31/34).

Às fls. 34/36, a parte exequente atualizou o valor do débito e requereu a 

decretação da prisão civil do executado.

A prisão civil do executado foi decretada às fls. 37/38, sendo que na 

ocasião também foi determinado o protesto do débito alimentar.

Às fls. 39 foi expedido o respectivo mandado de prisão, com data de 

23/10/2017.

O instrumento de protesto consta de fls. 54.

Às fls. 64, a Defensoria Pública requereu novamente a prisão civil do 

executado, apresentando cálculo de atualização do valor do débito às fls. 

65/66.

Em seguida, há parecer ministerial de fls. 67/68, não se opondo à 

decretação da prisão do executado.

Todavia, nem a parte exequente ou o Parquet se atentaram que o 

executado ADÃO ALVES LUZ já está com a prisão civil decretada, 

conforme decisão de fls. 37/38 e mandado de prisão expedido às fls. 39.

Apenas o que ocorreu foi que o executado não foi localizado para o 

cumprimento do mandado.

Sendo assim, ante a apresentação de endereço atualizado do executado 

nos autos, remeta-se o mandado de prisão civil através de carta 

precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de que seja cumprido 

no endereço indicado às fls. 64, bem como à Delegacia de Polícia da 

referida cidade.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do prosseguimento da presente execução.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107112 Nr: 4516-26.2017.811.0086

 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: Neuza Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Primordialmente, considerando que o requerido não levantou 

nenhuma matéria preliminar ou prejudicial ao conhecimento do mérito, DOU 

O FEITO POR SANEADO. Fixo como pontos controvertidos a serem 

apurados durante a fase instrutória: a qualidade de segurado da parte 

autora, além da demonstração de sua incapacidade, parcial, total, 

permanente ou temporária, para o trabalho habitual por mais de 15 

(quinze) dias; qual a patologia que a acomete e seja especificada qual a 

natureza da incapacidade, se houver, isto é, uniprofissional, 

multiprofissional e omniprofissional. A perícia médica já foi designada para 

o dia 26/03/2018, todavia, o laudo pericial ainda não aportou aos autos. 
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Assim, intime-se o médico perito nomeado nos autos para que apresente o 

laudo médico realizado com a paciente ou, informar caso esta não tenha 

comparecido na data agendada, no prazo de 15 (quinze) dias. Encartado o 

laudo nos autos, abra-se vistas às partes para respectiva manifestação 

pelo prazo legal. Outrossim, considerando que o requerido não implantou 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 da autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação da multa diária que já foi determinada às fls. 

36/38. Cumpridas todas as determinações, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75509 Nr: 4066-25.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Batista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anarolino Ceola, Enoé Tereza Mozena Ceola, 

Sandro Frâncio, Benedito Abadio da Silva, Alexandre Jonathan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:MT 7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10.082-MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, 

Fernando Mascarello - OAB:MT 11.726, FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4.746-B, Franciscarlos Alcântara - OAB:4746-B, 

Hamilton Virgilio Medeiros - OAB:4783-b/MT, Paulo Sérgio 

Gonçalves Pereira - OAB:4929-B, Xênia Michele Artmann Guerra - 

OAB:MT 13.697

 Ante o exposto, REJEITO IN TOTUM os embargos declaratórios opostos 

às fls. 635/643, mantendo a sentença incólume em seus termos, por seus 

próprios fundamentos, bem como DOU PROVIMENTO EM PARTE aos 

embargos declaratórios de fl. 649, somente para esclarecer que o 

percentual fixado a título de honorários sucumbenciais será divido em 

partes iguais, de modo que cada patrono receberá 5%. Intimem-se. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28832 Nr: 1814-30.2005.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleuber Renan de Almeida, Alcides Batista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Frâncio, Anarolino Ceola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:MT 7525, Charles Chuika - OAB:MT 17307, Sergio W. 

Paganotto - OAB:12054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Franciscarlos Alcântara - OAB:4746-B, Hamilton 

Virgilio Medeiros - OAB:4783-b/MT, Paulo Sérgio Gonçalves 

Pereira - OAB:4929-B

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos 

declaratórios opostos pelos autores, somente para reconhecer que 

Anarolino Ceola figura no feito como assistente litisconsorcial, mantendo a 

sentença incólume em seus termos, por seus próprios fundamentos.Do 

pedido de imissão na posse: Analisando aos autos, tenho que assiste 

razão aos requeridos quanto a imissão na posse. Explico. Conforme artigo 

1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. 

Entretanto, conforme § 1º, inciso V, do citado artigo, a sentença começa a 

produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que 

confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Senão vejamos: [...] 

Sendo assim, tendo em vista que a sentença de fls. 2430/2464 revogou a 

tutela provisória concedida às fls. 42/43, deve começar produzir efeitos 

imediatamente e, por consequência, determino a expedição do manado de 

imissão na posse em favor dos requeridos. Em relação ao disposto no § 

4º do artigo 1.012, ou seja, concessão de eventual efeito suspensivo no 

caso das hipóteses previstas no §1º, bem como considerando que o juízo 

de admissibilidade é feito pelo relator, tenho que eventual concessão de 

efeito suspensivo à sentença deve ser apreciado por este. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52649 Nr: 191-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:MT 6.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 53/54.

Remetam-se os autos ao endereço ali indicado para oportunizar 

manifestação da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78201 Nr: 1751-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o artigo 185-A do Código Tributário Nacional exige que 

o executado deve ser previamente citado antes que seja realizada a 

expropriação de seus bens, INDEFIRO o pedido de penhora online de fls. 

26, pois o executado não foi encontrado para ser citado, conforme 

certidão de fls. 25.

Sendo assim, proceda-se à nova tentativa de intimação pessoal do 

executado, no endereço indicado às fls. 26-v, através de carta precatória.

Após o retorno da missiva, seja o resultado positivo ou negativo, abra-se 

vistas à parte exequente, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento da execução.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92923 Nr: 1810-07.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uggeri Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:MT 8.377

 Vistos.

Considerando a interposição de exceção de pré-executividade pela 

executada às fls. 365/367, intime-se a parte exequente para apresentar 

resposta no prazo de 10 (dez) dias.

Após, caso não haja qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83590 Nr: 1157-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anarolino Ceola, Sandro Frâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Batista Filho, Kleuber Renan de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:MT 10.823, Dyogo Costa Marques - OAB:MT 11.084, NADJA 

LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:MT 9.845
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 Vistos.

Considerando que a sentença de fls. 404/405 transitou em julgado sem 

interposição de recurso, desapensem-se estes autos dos autos de nº 

1814-30.2005.811.0086 – Código 28832 e, em seguida, arquivem-se com 

as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71691 Nr: 203-61.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Gomes Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE – SICREDI OURO VERDE, em face de MARCO ANTÔNIO 

AZAMBUJA, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 63 foi deferida a penhora online de valores nas contas bancárias 

do executado, sendo efetuado o bloqueio de R$ 952,89 (novecentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme minuta de fls. 

65.

Em seguida, às fls. 66, a parte exequente informou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção desta execução e a liberação dos valores 

bloqueados ao executado.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Proceda-se à liberação dos valores bloqueados às fls. 65 ao executado.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON JOSE ALEIXO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM null REQUERENTE: KLEYTON JOSE 

ALEIXO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Indefiro a liminar 

proposta na petição inicial, tendo em vista que conforme art. 26 da lei 

9.492, bem como jurisprudência uníssona, a retirada do protesto é ônus do 

devedor, caso ele tenha se fundado em dívida exigível no momento de sua 

feitura. Cabe ao requerido somente exigir a carta de anuência para 

retirada do protesto, o que não comprova nos autos. Recebo a petição 

inicial e os documentos que a acompanham, vez que, atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Indefiro a inversão do ônus da 

prova por ausência de requisito legal. Considerando a regularidade do 

feito, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Realizada a respectiva audiência e 

não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. null 

Nova Mutum/MT, 11 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

JOCEIL ANGELO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000840-19.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CLAUDIR FALABRETTI 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., JOCEIL ANGELO DE LIMA Vistos etc. 

Verifico que somente há informação de alienação fiduciária para o 

requerido em 2010, não constando qualquer transferência de titularidade 

ou mesmo origem do veículo. Assim, determino seja comprovado pelo 

requerente quando comprou o veículo por meio de documentação 

contemporânea a venda ou através de declaração de próprio punho 

informando data aproximada da aquisição do veículo, quando e para quem 

vendeu, devendo a declaração estar com firma reconhecida, de modo a 

ser responsabilizado em caso de fraude. Intime-se a parte autora para 

emendar em 15 dias, após, nova conclusão. NOVA MUTUM, 11 de junho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto/Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO Dados 

do Processo: Processo: 1000888-12.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.855,47 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/07/2018 Hora: 13:30 REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: VALTON DA CONCEICAO Endereço: Rua Projetada 

04, 70, quadra E, lote 08, Res. Novo Horizonte, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, Salas 101/106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

Senhor(a): REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 11 de junho 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 368 de 599



ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000769-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LIELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000769-17.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO JUNIOR LIELL REQUERIDO: S.P.E. RESORT DO LAGO 

CALDAS NOVAS LTDA Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, eis que presentes os requisitos legais 

e a parte autora é hipossuficiente em comprovar a cobrança de taxas 

abusivas. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

parte Autora afirma que adquiriu parte do uso de um imóvel no sistema 

"time sharing", contudo, apesar de insistentemente buscar saber dos 

lucros provenientes do não uso do bem (locação para terceiros), bem 

como conseguir datas para usufruir da hospedagem supostamente de seu 

direito, a requerida simplesmente o ignora, sendo que após três anos 

adimplindo com as prestações do imóvel simplesmente não consegue 

usa-lo ou mesmo receber algo por seu investimento. Assim, verifica-se, 

em sede de cognição sumária, que após aproximadamente três anos o 

autor somente experimentou prejuízos decorrentes da contratação, sendo 

que a requerida sequer presta as informações necessárias acerca do 

investimento, o que fere qualquer razoabilidade e permite a suspensão 

liminar do contrato. Verifica-se pela documentação acostada aos autos 

que há probabilidade do direito e também risco de prejuízo se o contrato 

continuar em vigor, devendo ser deferida a liminar. Deve a parte autora 

suspender os pagamentos até ser solucionada a lide ou depositar em 

juízo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR 

que a parte autora se abstenha de inscrever o nome do requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser incidida com o mero descumprimento, não se trata 

de multa diária. DETERMINAR a suspensão dos pagamentos e dos efeitos 

do contrato discutido nos autos, desde o ajuizamento da demanda 

independente de depósito dos valores em juízo, ante a probabilidade do 

autor não conseguir recuperar o investimento a posteriori e o AR 

comprovando a mora. FACULTO a parte autora depositar os valores das 

parcelas em juízo todo o vencimento, mês a mês, de modo a impedir a 

cobrança de multa e juros no caso de eventual improcedência. 

DETERMINAR A MULTA de dez por cento do valor do contrato caso seja 

feita alguma cobrança através de qualquer meio, enquanto o contrato 

estiver sendo discutido em juízo. Notifique-se a parte Requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 11 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCANI NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000790-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUSCANI NEVES DA SILVA REQUERIDO: SAAE SERVICO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Tendo em vista que não cabe a parte autora efetuar 

prova negativa acerca do funcionamento do hidrômetro de forma correta, 

bem como de não haver vazamento. Do Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Em relação a abstenção de negativação do seu 

nome e o corte de fornecimento de água, a parte Autora afirma que está 

sofrendo cobranças abusivas por parte da requerida de valores não 

consumidos, devendo a requerida comprovar que vistoriou o imóvel da 

parte requerente. Verifica-se que nos meses de janeiro de 2018 a parte 

autora foi notificada acerca de vazamento no imóvel, sendo que em 

fevereiro houve nova notificação acerca do vazamento. Do mesmo modo, 

não se mostra de desconhecimento deste magistrado que muita das vezes 

ocorre falha no hidrômetro, falha humana na leitura, e também, por falta de 

pressão da água, o medidor acaba considerando ar como efetivo 

consumo. Deste modo, defiro a liminar para restabelecer o fornecimento 

de água para a requerida até nova determinação destes juízo, devendo a 

SAAE efetuar nova vistoria de modo a comprovar o vazamento ou mesmo 

demonstrar o vazamento pelas vistorias anteriores realizadas, devendo os 

autos da SAAE serem acompanhados de fotos e/ou outros documentos 

que supram a palavra unilateral de seus funcionários. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte 

no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido 

vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a parte autora se abstenha de inscrever o nome do 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). CASO JÁ TENHA INSCRITO - DETERMINAR 

que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 
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1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. DETERMINAR que a parte 

requeria se abstenha de efetuar o corte da água até ulterior determinação 

deste juízo ou restabeleça a água da requerente em 48 horas, sob pena 

de multa. Consigno, ainda, que atingido o valor limite da multa, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome da parte Autora do referido 

cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente 

decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação 

que será designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo 

obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 

04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 11 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000802-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TAIS MARIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. 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. Todavia, COMO A NEGATIVAÇÃO JÁ CONSTA A MAIS 

DE 2 ANOS, a liminar requerida fica condicionada a garantia do valor, ou 

seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 11 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000836-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAX WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque 

presentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma não possuir relação jurídica com 

Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 
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especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. 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. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 11 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDI REVERS HENNICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000848-93.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDI REVERS HENNICKA REQUERIDO: SOROCRED - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque 

presentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma não possuir relação jurídica com 

Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. 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. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 11 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 65-46.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilda Miguel dos Santos - 

OAB:PR 86.147, Orildo de Souza - OAB:40.846, Samuel Alves 

Portugal - OAB:PR 61.013

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75055 Nr: 3609-90.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Musa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Nelci Musa, imputando-lhe a prática do crime 
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descrito no art. 180, caput, e art. 304, do Código Penal (em concurso 

material).

À fl. 118, aportou aos autos certidão atestando o óbito do réu Nelci Musa, 

ocorrido em 15/06/2017.

Em manifestação de fl. 115, o Ministério Público postulou pela decretação 

da extinção da punibilidade em razão da morte do agente.

É o relatório. Decido.

Conforme se observa pela certidão de óbito, o réu faleceu no dia 

15/06/2017.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu NELCI MUSA, DECLARO EXTINTA A 

SUA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34943 Nr: 1016-24.2010.811.0012

 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: RKFP, FVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos do 

retorno da carta Precatória de fls. 92/109

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64708 Nr: 200-03.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGILO ROSENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada do recurso de apelação de fls. 130/133

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 1919-54.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPARINA MARÇAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de fls. 152/165, apresentando impugnação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64105 Nr: 2844-50.2013.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEMENTE DE MORAES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de fls. 165/171, apresentando impugnação à contestação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 2058-40.2012.811.0012

 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: ALCIDES GOMES BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre o 

recurso de Apelação de fls. 155/159, apresentando as contrarazões no 

prazo legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63028 Nr: 1721-17.2013.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66880 Nr: 1944-33.2014.811.0012

 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): JEAN CARLOS DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21845 Nr: 318-23.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18291 Nr: 771-52.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. SILVA SUPERMERCADO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506-O/MT, PRISCILA MACHADO - OAB:23074/O, TATYANNE 

MINNELY TAVARES - OAB:171.889/MG

 Intimação da parte Executada, via Advogado(a), da Sentença de fls. 303, 

abaixo transcrita:

 "Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62238 Nr: 812-72.2013.811.0012

 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: DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a intimação da inventariante do despacho de fl. 177, bem 

como o decurso do prazo.

Ainda, intime-se a inventariante para manifestar sobre os documentos 

colacionados às fls. 178/343.

Após promovida a citação do herdeiro Fernando Roberto Diel, certifique-se 

o decurso do prazo para impugnação às primeiras declarações e tornem 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 21845 Nr: 318-23.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que os numerários bloqueados são referentes as contas 

de recebimento de salário, determino seu desbloqueio e a transferência do 

valor para as contas bancárias conforme a fl. 154.

II. Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se no feito.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 7419-62.2017.811.0012

 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: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CASTELO 

BRANCO COELHO, LUIZ ANTÔNIO HADDAD CAMOLESI, LEANDRO 

ADEMAR HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87603 Nr: 1150-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SUPER CAMPEÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se que o pedido de aditamento foi efetuado antes da 

citação válida, RECEBO-O, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Nos termos do art. 824 e seguintes do Código de Processo Civil:

a) cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua 

propriedade suficientes para a garantia da execução.

b) em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida.

 c) em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada 

poderá ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional 

do advogado da parte exequente.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 788-73.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena de APARECIDA FERREIRA DA 

SILVA, condenada a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias 

de reclusão atualmente em regime semiaberto.

A ref. 312, a reeducanda postula a transferência de seu executivo de 

pena para a comarca de Barra do Garças - MT, onde irá residir.

 O Ministério Público opinou favoravelmente (ref. 316).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisados os autos, observo haver sido informado que a sentenciada 

atualmente está residindo na comarca de Barra do Garças - MT.

Tendo a apenada se mudado para outra comarca, ocorreu alteração da 

competência, devendo os autos serem remetidos para o juízo das 

execuções penais do atual domicílio da reeducanda.

Nesse sentido, dispõe o artigo 7º da Resolução 113/2010-CNJ, in verbis:

Art. 7º Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão 

remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto 

e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual 

juízo de retratação.

Dentro do Estado de Mato Grosso, é dispensada a prévia anuência caso a 

apenada esteja cumprindo pena nos regimes aberto ou semiaberto, ou 

ainda, cumprindo penas restritivas de direitos, por força do artigo 1440, 

§4º, do Provimento n.º 41/2016-CGJ (“Independem de anuência do juízo 

destinatário as transferências dos reeducandos que estiverem cumprindo 

pena em regime semiaberto e aberto”).

Posto isso, determino a remessa do presente Processo de Execução 

Penal para a comarca de Barra do Garças - MT.

Ciência ao MPE e à DPE.

Após, proceda-se a baixa na distribuição do presente feito.
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Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63981 Nr: 2331-15.2015.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz (a) de Direito e Diretor (a) do Foro da Comarca de 

Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade do recurso de fls. 212/225.

Se tempestivo, recebo o recurso de apelação.

Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Antes, porém, determino que seja trasladado cópia da sentença, acórdão 

que determinou a perda da delegação ao Titular do Cartório do 1.º Ofício 

da Comarca de Paranatinga, bem como da decisão que foi declarada vaga 

a referida Serventia proferida nos autos de Código 52431, para estes 

autos.

Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30023 Nr: 464-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Carvalho, Delcy Mesquita de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juanez José da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, em 05(cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53401 Nr: 2602-92.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceissão Martines

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termo 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.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54716 Nr: 784-71.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Piloni Ltda, Diogenes Magarinos 

Piloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 242.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 921-87.2013.811.0044

 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): Dirce Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:167.974-SP, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B,  El izete Aparecida Ol iveira  Scat inga - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 105, quanto à alteração do polo ativo conforme 

indicado no Termo de Cessão (fls. 105-v/106).

Proceda a Secretaria com a devida retificação do polo ativo nos autos.

Intime-se a parte autora a fim de cumprir o postulado às fls. 104.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51400 Nr: 596-15.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Wiest, Jair Carlos Wiest, Vanderlei 

Gilberto Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) dias se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27702 Nr: 694-05.2010.811.0044

 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: Roque Rosseti, Alice Arduíno Rosseti, Marcos José 

Rossetti, Márcia Maria Rossetti, Claudinei Brescancin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bezerra Leite, Vanderson Assis Lima, 

Paula Pugliese Assis Lima, Jorge Anselmo Casarin, Ione Terezinha Klidzio 

Casarin, Lindomar Betti Júnior, Maria Zilá de Campos Longobarti Bett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381/MT, 

Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Lombardi 

- OAB:117847/SP, Eduardo Bechorner - OAB:47305/RS

 Vistos.

Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto à petição de fls. 

482/485, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive sobre o ônus da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88606 Nr: 1835-78.2018.811.0044

 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: Analia Lopes Galvao de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88477 Nr: 1765-61.2018.811.0044

 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: Eunice Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88480 Nr: 1768-16.2018.811.0044

 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: Ilma da Silva Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13201 Nr: 12-26.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvo Ramos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Carvalho da Silva 

- OAB:3563-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Marcidelli de 

Almeida - OAB:11224

 VISTOS.A parte executada foi intimada para proceder o recolhimento das 

custas processuais (fl. 86), momento em que protocolou petição 

requerendo a isenção do pagamento das custas/taxas fixadas na 

sentença, por não possuir condições de pagar tais despesas (fl. 88).Ora, 

extrai-se dos autos que o processo foi sentenciado e condenou a parte 

executada no pagamento das custas processuais.A Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família – art. 4º, da Lei nº 1.060/50 – elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário.Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita a parte executada/requerente a fim de permitir o exercício do 

direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Nessa 

toada:“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para (...).Pelo exposto, 

concedo a parte executada os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

da Lei nº 1.060/50.Diante disso, fica suspenso a cobrança das custas 

processuais nestes autos.Decorrido o prazo, retornem os autos ao 

arquivo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86956 Nr: 922-96.2018.811.0044

 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: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86950 Nr: 918-59.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rosa Oliveira Malaubas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23170 Nr: 1955-73.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gregório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Gaúcha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Parise - 

OAB:39789/RS, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2.544-A/MT, 

Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT, Waldir Roque 

Piazzi da Silva - OAB:10767

 Vistos.

Da análise dos autos observo que a parte executada foi devidamente 

intimada a fim de cumprir voluntariamente a obrigação e deixou o prazo 

transcorrer in albis, sem qualquer manifestação.

Assim defiro o pedido de indisponibilidade de fls. 200/202 referente às 

matrículas de fls. 232/248

Comunique o Cartório de Registro de Imóveis.

Cumpra-se

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27759 Nr: 752-08.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmir José Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fatima Flores - 

OAB:9168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do acórdão proferido pelo TJMT, intime-se a parte autora a fim de 

ratificar a necessidade da oitiva das testemunhas arroladas às fls. 22, 

conforme solicitado às fls. 85.

Intime-se.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27969 Nr: 963-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dionisio Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente a fim de se manifestar acerca do teor da petição 

acostada às fls. 65.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23671 Nr: 2440-73.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martins Vieira, Juraci Soares Vieira, Homero 

Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oroaldo Soares Valadão, Viviane Aparecida 

Pires Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Oldenicia Martins Soares em face da decisão de fls. 128/129.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 140).

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.

Compulsando detidamente o presente feito, observo que o embargante 

mudou de endereço sem comunicar o juízo, bem assim o advogado 

devidamente constituído foi intimado a se manifestar e permaneceu inerte.

Dessa forma, não prevalece o argumento de que a embargante acreditou 

que o advogado iria comunicar o juízo do atual endereço, já que o mesmo 

fala em nome da parte.

Assim, não há na sentença embargada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, devendo ser negado provimento ao embargo interposto.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24482 Nr: 498-69.2009.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martins Vieira, Juraci Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oroaldo Soares Valadão, Viviane Aparecida 

Pires Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Oldenicia Martins Soares em face da decisão de fls. 105/106.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no artigo 1.023, 

do CPC (fl. 117).

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.

Compulsando detidamente o presente feito, observo que o embargante 

mudou de endereço sem comunicar o juízo, bem assim o advogado 

devidamente constituído foi intimado a se manifestar e permaneceu inerte.

Dessa forma, não prevalece o argumento de que a embargante acreditou 

que o advogado iria comunicar o juízo do atual endereço, já que o mesmo 

fala em nome da parte.

Assim, não há na sentença embargada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, devendo ser negado provimento ao embargo interposto.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68183 Nr: 917-45.2016.811.0044

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 376 de 599



 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela Federação 

Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FEESP/MT, 

aduzindo, em síntese, a existência de contradição na sentença de fls. 

47/47-v.

Às fls. 53, certidão de tempestividade.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao 

embargante, vez que a referida decisão padece de contradição, pois a 

ação de notificação judicial possui natureza de ação voluntária.

 Jurisprudência nesse sentido:

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - PROCEDIMENTO NÃO CONTENCIOSO - 

FINALIDADE. A NOTIFICAÇÃO, DA MESMA FORMA QUE O PROTESTO E A 

INTERPELAÇÃO, SÃO PROCEDIMENTOS NÃO CONTENCIOSOS, SEM 

FEIÇÃO DE LITÍGIO, MAS DE MERA COMUNICAÇÃO DE VONTADE. A 

FUNÇÃO DO JUIZ, NA NOTIFICAÇÃO, É MERAMENTE ADMINISTRATIVA E 

NÃO JURISDICIONAL, NÃO LHE SENDO PERMITIDO ADENTRAR O MÉRITO 

DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE, POR NÃO SE TRATAR DE 

PROCESSO CONTENCIOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 

(TJ-DF - AC: 20010111018275 DF, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Data 

de Julgamento: 29/04/2002, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

05/06/2002 Pág. : 69)

Logo, sendo não contenciosa está ação judicial, não deve haver 

condenação em honorários sucumbenciais.

 Todavia, permanece inalterada quanto ao pagamento das custas 

processuais fixadas na sentença.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para sanar a contradição na decisão 

de fls. 47/47-v, razão pela qual deixo de condenar a parte autora em 

honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83575 Nr: 4038-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irapuru Transportes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RADAELLI - 

OAB:64229/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela Irapuru 

Transportes Ltda, aduzindo, em síntese, a existência de contradição na 

decisão de fls. 16.

Os embargos foram apresentados dentro do prazo legal.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que a referida decisão padece de contradição.

Reza o artigo 382, §§1º e 4º, ambos do Código de Processo Civil que:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a 

necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os 

fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de 

interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se 

inexistente caráter contencioso.

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra 

decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo 

requerente originário.”

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na decisão de fls. 

16, fazendo constar:

“(...) Cite-se a parte interessada na produção da prova ou do fato a ser 

provado, os termos do artigo 382, §§ 1º e 4º, ambos do Código de 

Processo Civil.”

 Por fim, antes de deliberar acerca do pedido de expedição de mandado de 

avaliação do imóvel descrito na inicial, intime-se a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca do teor da petição acostada 

às fls. 19 e documento de fls. 20/22.

 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.: 14864 Nr: 1172-86.2005.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Luanderson Manoel Pereira Netto em face da decisão de fls. 240/241.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 248).

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, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18017 Nr: 2090-56.2006.811.0044

 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: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Luanderson Manoel Pereira Netto em face da decisão de fls. 313/314-v.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 320).

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.
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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, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14634 Nr: 987-48.2005.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Luanderson Manoel Pereira Netto em face da decisão de fls. 266/268.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 275).

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, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50933 Nr: 106-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Márcia Tomazini ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/ MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por APARECIDA 

MARCIA TOMAZINI ME-EPP, aduzindo, em síntese, a existência de 

omissão/contradição/obscuridade na decisão de fls. 255.

Às fls. 260, certidão de tempestividade.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que a referida decisão padece de erro material, pois quem deve pagar o 

remanescente e a parte executada e não a parte autora, devendo assim 

ser alterada no dispositivo para que conste que a parte executada deverá 

pagar o remanescente no prazo de 10 (quinze) dias.

 De outro norte, a sentença deve condenar a parte vencida a pagar os 

honorários ao advogado vencedor mesmo no caso de cumprimento de 

sentença, conforme prevê o artigo 85, caput e §1º, do Código de 

Processo Civil, restando omissa nesse ponto, devendo assim ser 

acrescentado os honorários advocatícios.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na decisão de fls. 

255, a fim de determinar a intimação da parte executada para 

voluntariamente pagar o remanescente, em 15 (quinze) dias, e para 

condena-la em honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 752-32.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Divina Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

Procudadora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE EXECUÇÃO ajuizada Pelo INSS (INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) em face do MARIA DIVINA VIANA, 

ambos qualificados nos autos.

Instado a manifestarem acerca do retorno dos autos, ambas as partes 

concordaram com os cálculos apresentados às fls. 07.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo exame do processado, constato que as partes manifestaram no 

sentido de concordar com o valor apresentado às fls. 07, razão pela qual 

determino que expeça-se requisição de pequeno valor – RPV ou 

precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.2, 2.12.3 e seguintes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58253 Nr: 3238-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposta pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em face de Geronimo Alves dos Santos, alegando 

excesso de execução.

A parte embargada concordou com os cálculos apresentados pela 

autarquia embargante (fls. 72/73), motivo pelo qual os homologo.

Pelo exposto, julgo procedente os presentes embargos à execução, com o 

intuito de homologar a concordância expressa da parte embargada quanto 

aos cálculos de fls. 72/73, o que faço com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, expeça-se a competente guia, requisitando-se o 

pagamento devido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em 

favor da parte exequente.
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Após, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9661 Nr: 562-89.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRPEMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrigo Baía Eduardo - 

OAB:14.159 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante M. 

A. O., representada por sua genitora Euda Maria de Oliveira, em face da 

decisão de fls.138.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 145).

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.

Da análise dos autos, observo que a intimação ocorreu na pessoa do 

advogado devidamente substabelecido às fls. 122/123.

 Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o substabelecimento 

não especifica que é somente para extração de cópias.

Ademais, ainda a parte autora foi pessoalmente intimada para manifestar 

nos autos, permanecendo inerte por mais de 05 (cinco) meses, motivos 

pelos quais ensejou a extinção do feito de fl. 138 pela desídia da parte 

autora.

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.

Assim, não há na sentença embargada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, devendo ser negado provimento ao embargo interposto.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9921 Nr: 729-09.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torlim Indústria Frigorífica Ltda, Ludovico Antônio 

Merighi, Alexandre Merighi, Gian Carlo Leão Preza, Fabiana Hernandes 

Merighi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Roncador Ltda, Torlim Indústria 

Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR DE ASSUMPÇÃO FILHO - 

OAB:76.149 - OAB/SP, Fabiana Hernandes Merighi - OAB:9139/MT, 

Gian Carlo Leão Preza - OAB:8434/MT, Luciana Martins Ribas - 

OAB:5974-B, Ludovico Antonio Merighi - OAB:24.821/MT, MANUEL 

SEIXAS FILHO - OAB:OAB/MT 7.633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bassim Chakur Filho - 

OAB:106309/SP, EDGAR DE ASSUMPÇÃO FILHO - OAB:76.149 - 

OAB/SP, Luciana Martins Ribas - OAB:5974-B, Ludovico Antonio 

Merighi - OAB:24.821/MT, Sebastião da Silva Barbosa - 

OAB:68.213/SP

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Ludovico Antônio Merighi e outros em face da decisão de fls. 938.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 941).

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, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 80591 Nr: 2521-07.2017.811.0044

 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: Altamiro Rodrigues Martins, Altamiro Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga, Diretor do 

Departamento Econômico e Financeiro da Prefeitura Muncipal, Assessor 

Jurídico do Município de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 80591

DESPACHO

Em análise dos autos, verifico que o impetrante não juntou aos autos cópia 

da decisão administrativa que lhe negou o direito questionado nestes 

autos.

Esclareço que o parecer jurídico juntado as fls. 39-40 não possui cunho 

decisório, apenas opinativo.

Assim, intime-se o impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

completar a inicial, juntando aos autos a peça faltante, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, caput, e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Paranatinga/MT, 09 de agosto de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4869 Nr: 188-78.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinalmo Custodio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves da Silva Júnior - 

OAB:7662, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Flavio 

Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Francisco de Assis da 

Silva Lopes - OAB:3675/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681, 

Luana Vassilakis Moura - OAB:8175, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DINALMO CUSTODIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

39391566120, Rg: 10.549.927. 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 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT em face de DINALMO 

CUSTODIO DE OLIVEIRA.

Despacho/Decisão: DESPACHODEFIRO o pedido de fls. 157, para tanto 

DETERMINO que seja realizada a citação do executado mediante 

edital.Paranatinga/MT, 24 de março de 2017. Fabio Alves CardosoJuiz 

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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DA SILVA ABEL, Cpf: 

02083609050, Rg: 51.045.700-14, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR 

DEODATO MENCK CINTRA E MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA EM 

FACE DE DIEGO DA SILVA ABEL, REQUERENDO A RESCISÃO 

CONTRATUAL, A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA NEGOCIADA E 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que o endereço que constou na 

consulta INFOJUD constou o mesmo endereço que o Sr. Oficial de Justiça 

tentou proceder a citação ( fl. 145), defiro o pedido de citação via edital 

formulado no item 4 da petição de fl. 170/170verso.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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63596 Nr: 2176-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGRdA, RMRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR ALVES DE ARRUDA, Cpf: 

01143214188, Rg: 1273875-1, Filiação: Maria Alves de Arruda, data de 

nascimento: 14/04/1979, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 7.451,33 (Sete mil e quatrocentos e cinquenta e um reais 

e trinta e tres centavos)

Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por S. 

G. R. de A. em face de LINDOMAR ALVES DE ARRUDA, pugnando pelo 

pagamento de pensão alimentícia de março/2013 a maio/2015.

Despacho/Decisão: Cód. 63596DespachoDefiro o pedido de fls. 

25.Paranatinga/MT, 11 de dezembro de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz 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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67733 Nr: 724-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDPdA, LDPdA, MDPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS LAZARO PEREIRA DE 

ALCÂNTARA , Cpf: 70454922272, Rg: 5730953, divorciado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.809,00 (Um mil e oitocentos e 

nove reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 

911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, bem como, 

de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do 

(CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por 

L.D.P. de A. e M.D.P. de A. em face de MARCOS LAZARO PEREIRA DE 

ALCANTARA, pugnando pelo pagamento de pensão alimentícia.

Despacho/Decisão: Cód. 67733DESPACHODEFIRO o pedido de fls. 21, 

para tanto DETERMINO que seja realizada a intimação do executado 

mediante edital.Paranatinga/MT, 20 de julho de 2017. Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63596 Nr: 2176-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGRdA, RMRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR ALVES DE ARRUDA, Cpf: 

01143214188, Rg: 1273875-1, Filiação: Maria Alves de Arruda, data de 
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nascimento: 14/04/1979, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 7.451,33 (Sete mil e quatrocentos e cinquenta e um reais 

e trinta e tres centavos)

Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por S. 

G. R. de A. em face de LINDOMAR ALVES DE ARRUDA, pugnando pelo 

pagamento de pensão alimentícia de março/2013 a maio/2015.

Despacho/Decisão: Cód. 63596DespachoDefiro o pedido de fls. 

25.Paranatinga/MT, 11 de dezembro de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz 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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67733 Nr: 724-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDPdA, LDPdA, MDPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS LAZARO PEREIRA DE 

ALCÂNTARA , Cpf: 70454922272, Rg: 5730953, divorciado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.809,00 (Um mil e oitocentos e 

nove reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 

911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, bem como, 

de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do 

(CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por 

L.D.P. de A. e M.D.P. de A. em face de MARCOS LAZARO PEREIRA DE 

ALCANTARA, pugnando pelo pagamento de pensão alimentícia.

Despacho/Decisão: Cód. 67733DESPACHODEFIRO o pedido de fls. 21, 

para tanto DETERMINO que seja realizada a intimação do executado 

mediante edital.Paranatinga/MT, 20 de julho de 2017. Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64783 Nr: 2668-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdJ, CEdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERSON GONÇALVES DE ASSIS, Cpf: 

95288228191, Rg: 11782480, Filiação: Carminda Gonçalves da Cruz e 

Adriano Alves de Assis, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 351,74 (Trezentos e cinquenta e 

um reais e setenta e quatro centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por C. 

E. da C. A. em face de Roberson Gonçalves de Assis, pugnando pelo 

pagamento de pensão alimentícia referente aos meses de agosto a 

outubro/2015.

Despacho/Decisão: Cód. 64783DESPACHODEFIRO o pedido de fls. 25, 

para tanto DETERMINO que seja realizada a citação do executado 

mediante edital.Paranatinga/MT, 13 de julho de 2017. Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71965 Nr: 2416-64.2016.811.0044

 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: OMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTANIBA MOREIRA DO CARMO, Cpf: 

23506822187, Rg: 810.839, brasileiro(a), casado(a), desempregado e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA EUNICE DA SILVA, Cpf: 

02279978164, Rg: 17116015, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PARA 

CIÊNCIA DE EVENTUAIS INTERESSADOS.

Sentença: Ante o exposto, nos termos dos arts. 4º, inciso III, e 1.767, 

inciso I do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, paradecretar a 

INTERDIÇÃO de MARIA EUNICE DA SILVA e declará-la absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil, cuja representação será 

exercida pelo autor OTANIBA MOREIRA DO CARMO. Fica resolvido o 

mérito da causa, nos termos do artigo 487, I do NCPC. Expeça-se mandado 

de registro da interdição ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta Comarca, solicitando ao mesmo as devidas anotações 

recíprocas e/ou comunicações quanto ao(s) registro(s) do nascimento e, 

se for o caso, do casamento da parte interditada.Expeça-se termo de 

curatela definitiva, intimando-se o autor para assinatura e retirada.Expeça 

edital para publicação da sentença no DJe, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, e na plataforma de editais do CNJ, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, constando do edital os nomes do 

interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, nos 

termos do artigo 755, §3º do Código de Processo Civil.Isento de custas, 
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despesas processuais e honorários advocatícios.P.I.Transitada em 

j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s ,  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Paranatinga/MT, 03 de agosto de 2017.Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50606 Nr: 2120-81.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro dos Reis Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO DOS REIS CUSTÓDIO, Cpf: 

773.976.221-00, Rg: 1.034.233-8, Filiação: Altair Fátima Pinto e Nelson 

Boreges Custódio e Oliveira, data de nascimento: 26/09/1975, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, taxista, Telefone (66)9936-0974. 

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. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

Sentença: Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, para CONDENAR SANDRO DOS 

REIS CUSTÓDIO, qualificado às fls. 05, como incurso nas penas do art. 16, 

caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.PASSO 

À DOSIMETRIA I – DO DELITO DE POSSE DE DROGA PARA USOA pena 

prevista para o crime acima mencionado de porte de substância 

entorpecente para consumo pessoal é de 05 (cinco) meses, conforme 

disposto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.Por imperativo legal passo à 

análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com a 

observância do art. 42, da Lei n. 11.343/06:a) culpabilidade evidenciada, 

eis que o réu agiu voluntariamente, sendo-lhe exigida conduta diversa;b) 

não registra antecedentes criminais;c) a conduta social do réu não 

apresenta dados desabonadores;d) personalidade do homem médio, 

reveladora do senso comum, suscetível de capacidade de discernimento e 

avaliação da conduta por ele praticada;e) circunstâncias do crime e 

consequências do crime – nada existe a ser considerado que já não 

integre o tipo penal do delito em tela; f) comportamento da vítima – o sujeito 

passivo é a coletividade, a qual, por certo, não pode ser tida como 

incentivadora ou mesmo facilitadora da espécie delituosa. Não beneficia o 

réu a presente circunstância.Nestes termos, considerando as causas 

objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) meses de 

prestação de serviços à comunidade.Reconheço a atenuante da 

confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), e de 

conseqüência, diminuo a pena em 01 (um) mês, encontrando a pena de 01 

(um) mês de prestação de serviços à comunidade, a qual torno 

DEFINITIVA.II – DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITOA pena prevista para o delito de porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, conforme 

dispõe o art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:i) a 

culpabilidade do réu foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) réu sem antecedentes 

criminais;iii) há nos autos elementos que apontem negativa ou 

positivamente em relação a sua conduta social;iv) sua personalidade é do 

homem médio; v) os motivos do crime não foram comprovadamente 

justificados; vi) as consequências do crime são normais à espécie.Nestes 

termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no seu mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

inciso III, alínea “d”, do CP), contudo mantenho a pena no mínimo legal em 

observância ao disposto na Súmula 231/STJ.Não havendo outras 

agravantes ou atenuantes, bem como, causas de aumento ou diminuição 

de pena, torno a sanção DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 

10 (DEZ) DIAS-MULTA.O regime de cumprimento de pena deverá ser o 

ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código 

Penal.CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Presentes 

os requisitos do artigo 44 do Código Penal SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (art. 44, § 2.º, do CP), qual 

seja: prestação pecuniária no valor de 03 (vinte salários) mínimos, e 

prestação de serviços à comunidade a ser determinada pelo Juízo da 

Vara das Execuções Penais de acordo com o artigo 46 do Código Penal e 

artigo 149 da Lei de Execuções Penais (lei nº 7.210/84).Substituo, ainda, a 

pena restritiva de direito acima fixada por uma pena pecuniária no valor 

equivalente a 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO.Registro que o descumprimento da 

pena restritiva de direito, acima aplicada, ensejará a revogação do 

benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo 

réu.Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da 

pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código 

Penal).Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, bem como expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo.Após o 

trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que significa 

o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da 

condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca de Paranatinga-MT para as anotações 

pertinentes.Nos termos do art. 91 do Código Penal, Decreto a perda da 

arma de fogo, das munições e do carregador para pistola, em favor da 

União, devendo ser encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição e 

determino a restituição dos demais bens apreendidos às fls. 29, ao 

acusado, por não vislumbrar as hipóteses de perdimento.Transitada em 

julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline Bottezel da Rosa, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Mairlon de Queiroz RosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59506 Nr: 288-08.2015.811.0044

 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): Danivaldo Nascimento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA, 

Cpf: 00858446162, Filiação: Joaquina Antonia da Silva, data de 

nascimento: 18/07/1987, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Denivaldo Nascimento 

de Sousa, onde alega em síntese que o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA) constatou que no dia 07 de setembro de 2012, o 

requerido desmatou 52,02 ha de formação nativa no local denominado 

Assentamento Boa Vista, sem licença autorizativa do órgão ambiental.

Despacho/Decisão: Defiro o pleito ministerial de fls.106.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 12 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64348 Nr: 2512-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON SOARES DOS SANTOS, 

Filiação: Ivanildes Soares dos Santos, data de nascimento: 04/05/1995, 

brasileiro(a), natural de Sete Quedas-MS, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone (66) 9646-0502. 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: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

em desfavor de Edilson Soares dos Santos pela suposta prática do delito 

ocorrido no dia 26 de julho de 2015, por volta das 11 horas, na rua Marcos 

Maciel, bairro Cibrazém, nesse Município e Comarca de Paranatinga, o 

denunciado subtraiu com destruição de obstáculo, para proveito próprio, 

uma televisão de 32 polegadas Toshiba HD, uma correntinha de ouro e um 

edredom pertencentes à Elizabete Moura da Silva, em razão disso foi 

denunciado como incurso no artigo 155, § 4.º, inciso I, do CP.

Despacho: Vistos.Inicialmente, cite-se o réu Edilson Soares dos Santos via 

edital.Após, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 12 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59708 Nr: 385-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, Rg: 

9131404, Filiação: Zilda Borges da Silva e Francisco da Silva, data de 

nascimento: 16/06/1974, brasileiro(a), natural de Araçu-GO. 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: Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Estadual em desfavor de Marcelo da Silva Oliveira, alegando em síntese 

que no dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 07h30min, nas 

proximidades da ponte do Anel Viário (Chácara da Valéria), nesse 

Município de Paranatinga-MT, o denunciado praticou ato de abuso e feriu 

animal domesticado, em razão disso foi denunciado como incurso no artigo 

32 da Lei 9.605/98.

Despacho: Cód. nº 59708DESPACHO Defiro o pedido de fls.39. 

Paranatinga/MT, 29 de novembro de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz 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, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 12 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 732-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Aparecida da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DALVA APARECIDA DA SERRA, Cpf: 

23547111153, Rg: 105.132, Filiação: Eni da Serra e Silva, data de 

nascimento: 19/07/1960, brasileiro(a), natural de Goiás Velho-GO, 

casado(a), do lar. 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: SENTENÇA: I – Homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas Wellington Miranda Passos e Rivail Antonio Gomes da Silva. II 

– O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de Dalva Aparecida da Serra pela prática do crime previsto no artigo 

155, “caput”, do Código Penal, porque no dia 07 de março de 2015, por 

volta das 15 horas, na Av. Mato Grosso, Centro, neste município, teria 

subtraído, para proveito próprio, um aparelho celular que estava 

apreendido pela autoridade policial, pertencente à vítima Bruno. A 

denúncia foi recebida no dia 29/04/2015 (fl. 47), a ré foi citada (fl. 54-vº) e 

apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública (fl. 83-84). Foi 

decretada a prisão preventiva da ré, em razão do descumprimento das 

medidas cautelares impostas (fls. 73). Nesta audiência foram ouvidas três 

testemunhas arrolada em comum. O Ministério Público apresentou suas 

alegações finais, pugnando pela procedência da denúncia. A Defesa, por 

sua vez, pediu preliminarmente a revogação da preventiva, e no mérito a 

absolvição por ausência de provas, ou, em caso de condenação, a 

fixação da pena no mínimo legal, a fixação do regime aberto e a conversão 

da pena em restritiva de direitos. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, 

decreto a revelia da ré, nos termos do art. 367 do CPP, uma vez que foi 

devidamente citada (fls. 54-vº), mudou-se de endereço sem comunicação 

a este juízo e não compareceu nesta audiência. No mérito, ressalto que de 

acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal,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, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. Pois bem, a materialidade do 

crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 

10, fotografia de fl. 21 e Auto de Avaliação de fls. 32. Igualmente, a autoria 

restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas nesta 

audiência. As testemunhas Noeli e Cleide afirmaram que trabalhavam no 

lar dos idosos, local onde a ré estava acolhida, sendo que no dia dos 

fatos a mesma apareceu com um celular de origem duvidosa, que 

posteriormente soube-se que tratava-se do aparelho subtraído da 

delegacia de polícia desta cidade. O policial militar ouviu corroborou esta 

versão. Destarte, impõe-se a condenação da ré pela prática do crime 

previsto no art. 155, “caput”, do CP. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o 

pedido contido na denúncia para CONDENAR a ré pela prática do crime 

previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Em observância às 

diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. 

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade e circunstâncias desfavoráveis, uma vez que o 

crime foi praticado no interior de uma delegacia de polícia. A ré é primária. 

Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e conduta 

social. Os motivos não são desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de 
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delito. As consequências foram de pequena monta, pois a vítima 

recuperou a res furtiva. No que se refere ao comportamento da vítima, não 

há elementos de que tenha contribuído para a prática da infração. Diante 

disso, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, e 12 (doze) 

dias-multa. Diante da ausência de circunstâncias atenuantes e 

agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento de pena, 

fica a pena definitivamente fixada em 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, E 12 

(DOZE) DIAS-MULTA, estes fixados unitariamente no mínimo legal, haja 

vista a situação econômica da ré. Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o 

cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código 

Penal. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 2 (DUAS) RESTRITIVA DE DIREITOS, a serem estabelecidas 

pelo juízo da execução. Revogo a prisão preventiva anteriormente 

decretada, uma vez que a ré foi condenada ao regime inicial aberto, não 

estando mais presentes os requisitos da prisão preventiva. Oficie-se 

solicitando o recolhimento dos mandados de prisão. Certificado o trânsito 

em julgado: 1) Lance-se o nome da ré no rol dos culpados; 2) 

Comunique-se aos Institutos de Identificação e ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 3) 

Expeça-se Guia de Execução. Deixo de condenar a ré no pagamento das 

custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei. Após, 

arquivem-se. Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Fabio Alves CardosoJuiz 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, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 12 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66698 Nr: 316-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIOMAR RODRIGUES DA SILVA, 

Cpf: 01931389136, Rg: 2275761-9, Filiação: Edson Geraldo Rodrigues e 

Maria José Rodrigues, data de nascimento: 10/09/1986, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Por força do acordo celebrado entre as partes no 

Núcleo de Mediação e Solução de Conflitos, devidamente homologado por 

sentença, o devedor ora executado se responsabilizou, dentre outros, 

pelo pagamento de algumas dívidas do ex-casal, quais sejam: a quantia de 

R$ 90,00 na casa do óculos; R$ 1.641,00 na loja Center Modas e R$ 

1.168,88 na Loja Gazin. Tais dívidas são as informadas noa cordo, sendo 

que esta última se refere a compra de um micro-ondas e um aparelho 

celular na Loja Gazin, conforme documentos anexos. Todavia, até o 

presente momento o executado não cumpriu essa parte do acordo, 

estando inadimplente, o que justifica a propositura da presente a ção de 

execução forçada. Por oportuno, saliento que a dívida na Loja Gazin foi 

quitada por sua genitora, porém ela deve ser ressarcida em razão da 

sub-rogação. Nessa aspecto, a correção monetária deverá incidir a partir 

da data do vencimento das dívidas, mais juros moratórios de 1% ao mês, 

tornando-se a exquente, portando, credora do executado na importância 

líquida, certa e exigível de R$ 2.379,94 , conforme planilha em anexo.

Despacho/Decisão: Cód. 66698DESPACHODEFIRO o pedido de fls. 18, 

para tanto DETERMINO que seja realizada a intimação do executado 

mediante edital.Paranatinga/MT, 04 de agosto de 2017. Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 01 de fevereiro de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 170-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Chagas de Oliveira, Idelfonso Dias 

Rodrigues, Braulio Cunha Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA, 

Rg: 3143401-1368311, Filiação: José Martins Oliveira e Altamira Chagas de 

Oliveira, data de nascimento: 25/02/1972, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, casado(a), agente de polícia. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PARTE REQUERIDA dos termos da presente 

ação e para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentação e 

justificações, conforme art. 17, § 7.º, da Lei 8.429/92.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Alessandro 

Chagas de Oliveira, Idelson Dias Rodrigues e Braulio Cunha Junqueira, 

onde alega em síntese que Braulio Cunha Junqueira, no ano de 2002, foi 

Delegado de Polícia nesta Comarca, Alessandro Chagas de Oliveira era 

policial civil, Idelfonso Dias Rodrigues era agente prisional, contudo, 

auxiliava na Delegacia de Polícia, de modo que exerciam, portanto, 

atribuições visando à segurança no Município de Paranatinga; Destarte, 

conforme consta do processo criminal de Código 8641, da 1.ª Vara, os 

requeridos, em coautoria com Fausto Cagliari, em data não precisada, mas 

entre os meses de janeiro a março de 2002, no período noturno, na Cadeia 

Pública, neste Município de Paranatinga, agindo com consciência e 

vontade, mediante tortura, mataram Paulo Hugo Resende, a vítima havia 

tido um desentendimento com Fausto Cagliari, vulgo "Bio", e em 

decorrência desse desentendimento dos acusados, em conjunto, 

tramaram a morte da vítima; Então, no início da noite do dia em que Paulo 

foi preso, o mesmo foi retirado da cela, e levado para um banheiro pelos 

denunciados, local onde foi espancado violentamente pelos mesmos, 

sendo que os demais detentos ouviram as pancadas e os gemidos da 

vítima, além de gritos de socorro do tipo "socorro, não me mata não"; 

Diante das agressões, a vítima permaneceu a noite inteira gemendo, até a 

madrugada do outro dia, quando foi retirada do banheiro pelos acusados, 

e em seguida, ninguém nunca mais o viu; No dia seguinte, aportaram na 

Cadeia um Fiat Uno vermelho, que estava apreendido, e a caminhonete 

F-250, que o denunciado Fauto havia emprestado ao delegado de Polícia 

Braulio e aos agentes pliciais, momento em que o denunciado Braulio 

ordenou ao detento Claudivino Gomes dos Santos, vulgo "Nego Ita", que 

retirasse do Fiat uma espingarda, uma pá e uma enxada, instrumentos 

estes sujos com terra; Em seguida, a autoridade policial ordenou aos 

detentos Claudivino e Mauro que lavassem o banheiro, pois o mesmo 

encontrava-se todo sujo de sangue, do chão às paredes; Ou seja, claro 

está que os denunciados, em coautoria, mataram a vítima, mediante 

tortura, e a enterraram em algum lugar ainda não identificado pela polícia 

civil. Ao final, requer que seja julgada procedente a presente ação 

resultando na condenação dos réus nas sanções do artigo 12, incisos III, 

da Lei 8.429/92, pela prática das infrações descritas no art. 11, caput, e 

inciso I, da Lei 8.429/92, bem como condenados a indenizarem o dano 

moral coletivo causado a partir de suas condutas.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro os pedidos formulados na cota 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 384 de 599



ministerial de fl. 763.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, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 12 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 672-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO LUIZ DOS SANTOS, Cpf: 

84877090100, Rg: 1137876-0, Filiação: Expedito Luiz dos Santos e 

Florinda da Silva Santos, data de nascimento: 20/11/1973, brasileiro(a), 

natural de Três Lagoas-MS, convivente, mecânico/op.de 

máquinas/vereador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28126 Nr: 1120-17.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Tiegs - ME, Marcio Tiegs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO TIEGS - ME, CNPJ: 

05635910000164 e atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

TIEGS, Cpf: 03697887963, Rg: 762.15626, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCIO TIEGS - ME e MARCIO 

TIEGS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

Recolhimento - ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4831/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.295,33

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75731 Nr: 238-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Vale do Araguaia Ltda, Luiz Carlos 

Marcondes, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAMINADOS VALE DO ARAGUAIA LTDA, 

CNPJ: 03116230000109, Inscrição Estadual: 13.187.170-6, atualmente em 

local incerto e não sabido LUIZ CARLOS MARCONDES, Cpf: 28259521920, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ESPÓLIO DE 

VALDECI ODY, Cpf: 61362506087, Rg: 8069919143, Filiação: Leo Ody e 

de Dolores Maria Ody, data de nascimento: 05/07/1969, brasileiro(a), 

natural de São José do Cedro-SC, casado(a), comerciante/empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LAMINADOS VALE DO ARAGUAIA LTDA, LUIZ CARLOS MARCONDESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Irregularidade de Escrituração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 10028/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/10/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.206,48

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61805 Nr: 1365-52.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Prod. Agricolas e Pec. Viana Ltda 

- EPP, Maria de Jesus Viana Kim, Kim Seok Lin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL DE PROD. AGRICOLAS E 

PEC. VIANA LTDA - EPP, CNPJ: 05552638000159, atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA DE JESUS VIANA KIM, Cpf: 00190664142, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido KIM SEOK LIN, Cpf: 

05444624168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL DE PROD. 

AGRICOLAS E PEC. VIANA LTDA - EPP, MARIA DE JESUS VIANA KIME 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

irregularidade de escrituração de livros fiscais, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6181/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/05/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 29.379,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67492 Nr: 642-96.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: APdOSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON LEONARDO GOMES FERREIRA, 

Cpf: 03848478382, Rg: 034206572007-1, Filiação: Maria de Lourdes 

Gomes Pereira, data de nascimento: 29/05/1989, brasileiro(a), natural de 

Chapadinha-MA, solteiro(a), lavrador, Telefone 6696254521. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 5.556,84 (Cinco mil e quinhentos e cinquenta e seis reais 

e oitenta e quatro centavos)

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de alimentos em que A. 

C. S. P. menor representada por sua genitora Ana Paula de Oliveira 

Siqueira da Silva, move em desfavor de Maycon Leonardo Gomes Pereira 

sob o argumento de que no dia 29 de março de 2011, acordou perante a 

Defensoria Pública em pagar mensalmente à sua filha, ora exequente a 

título de pensão alimentícia, a quantia de 35% do salário mínimo vigente, e 

que o requerido encontra-se em débito com relação ao remanescente dos 

meses descritos na planilha de cálculo (abril/2011 a dezembro/2015), em 

razão disso requer a citação da parte executada para efetuar o 

pagamento do débito.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls. 32.

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, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 12 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50450 Nr: 1966-63.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurecir Olegário da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURECIR OLEGÁRIO DA SILVA, Rg: 

681.873, Filiação: João Olegário da Silva e Sebastiana de Oliveira Silva, 

data de nascimento: 25/09/1966, brasileiro(a), natural de Mamborê-PR, 

casado(a), operador de máquina/desempregado, Telefone (66) 

9620-6943. 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 que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 06/08, para CONDENAR o acusado 

LAURECIR OLEGÁRIO DA SILVA, devidamente qualificado às fls. 06, como 

incurso nas disposições do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código 

Penal.PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.A pena prevista para o crime de 

furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, 

conforme prevê o art. 155, § 4º, do Código Penal.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:i) a 

culpabilidade do réu foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) não há registro de 

condenação com trânsito em julgado, não obstante o registro de 

antecedentes criminais do acusado pela prática de furto (fls. 111/112);iii) 

não há nos autos elementos que apontem negativa ou positivamente em 

relação a sua conduta social;iv) sua personalidade é do homem médio; v) 

os motivos do crime não são justificáveis, e revelam peculiaridade que 

merece maior repreensão diante do fato de ter sido o furto praticado 

mediante fraude, onde o denunciado Ailton burlou a vigilância da vítima 

(levando-a para pescar), enquanto que os outros dois retiraram o gado; 

vi) as circunstâncias do crime foram graves tendo em vista a grande 

quantidade da res furtiva e alto valor, o que gerou grande insegurança e 

medo na sociedade local.Nestes termos, diante das supramencionadas 

circunstâncias judiciais, considerando as causas objetivas e subjetivas, e 

ainda pela qualificadora do concurso de agentes FIXO A PENA-BASE, 

acima do mínimo legal, no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 30 (trinta) dias-multa, qual torno DEFINITIVA em razão da 

ausência de agravantes ou causas de aumento de pena.Nesse 

diapasão:“FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO 

CÓDIGO PENAL) – TIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO 

APLICAÇÃO – DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – 

UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAR A PENA-BASE – 

POSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREPONDERÂNCIA DA 

REINCIDÊNCIA – REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Para incidência do 

princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade 

da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do 

agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a 

intensidade de sua culpabilidade. A contumácia na prática de delitos, em 

especial da mesma natureza, bem como a existência de qualificadoras 

(DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE 

AGENTES) perfazem óbices à concessão do benefício. Qualificadoras 

sobejantes podem ser consideradas na primeira fase da aplicação da 

pena como circunstâncias judiciais aptas a elevar a pena-base acima do 

mínimo legal, sem que se vislumbre qualquer ofensa ao princípio ' ne bis in 

idem'. No concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a 

agravante da reincidência, correta a prevalência da segunda, em 

conformidade com o art. 67 do cp, em sua literalidade, e a jurisprudência 

do superior tribunal de justiça. A reincidência representa óbice ao regime 

prisional aberto e à substituição da pena corporal por penas restritivas de 

direitos. Apelo desprovido”. (TJDFT – Pen 20110110098337 – (626687) – 

Rel. Des. Mario Machado – DJe 16.10.2012 – p. 422). g. n.Fixo o dia-multa 

no valor de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

corrigida monetariamente.O regime de cumprimento de pena deverá ser o 

ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código 

Penal.CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Cabível, in 

casu, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser 

suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos 

objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE aplicada ao acusado por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, 

consistentes em limitação de fins de semana (devendo o réu permanecer, 

aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em estabelecimento 

adequado a ser determinado no juízo de execuções) e 01 (UMA) PENA DE 

MULTA NO VALOR DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO.Substituo, ainda, a pena 

restritiva de direito acima fixada por uma pena pecuniária no valor 

equivalente a 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO.Registro que o descumprimento 

das penas restritivas de direito, acima aplicadas, ensejará a revogação do 

benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelos 

réus.Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, bem como expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo.Após o 

trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos 

dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que 

significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias 

da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Intime-se a 

vítima pessoalmente dos termos da presente sentença, nos termos do art. 

201, § 2odo CPP (O ofendido será comunicado dos atos processuais 

relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de 

data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a 

mantenham ou modifiquem).Intime-se o réu pessoalmente dos termos da 

presente sentença, nos moldes do art. 392, inciso II e III, do Código de 

Processo Penal.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas 
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processuais por ser pessoa de parcos recursos, não obstante ter sido 

defendido por profissional constituído.Transitada em julgado e cumpridas 

as disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 10 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27780 Nr: 773-81.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Wesley Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO WESLEY LIMA OLIVEIRA, Cpf: 

01373184132, Rg: 2512484-6, Filiação: Francisco Canuto de Oliveira Filho 

e Aldenora Lima Ribeiro, data de nascimento: 06/02/1987, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), tratorista/operador de máquinas, 

Telefone 3573 3019. 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 contido na 

denúncia para CONDENAR o acusado João Wesley Lima Oliveira, vulgo 

“Joãozinho Trinta”, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do 

Código Penal.Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade normal à espécie. O 

acusado é reincidente, porém, tal circunstância será valorada na segunda 

fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para verificar a 

sua personalidade. A certidão juntada aos autos indica má conduta social, 

pois o acusado frequentemente encontra-se envolvido em inquéritos 

policiais e ações penais (fls. 46-49). As circunstâncias e os motivos não 

são desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de delito. As 

consequências foram de pequena monta, pois a vítima recuperou parte da 

res furtiva. No que se refere ao comportamento da vítima, não há 

elementos de que tenha contribuído para a prática da infração. Nesse 

cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 

pagamento de 12 (doze) dias-multa.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes.Por sua vez, concorrendo as circunstâncias agravantes 

previstas no art. 61, I e II, “h”, quais sejam, reincidência e crime cometido 

contra pessoa maior de 60 anos de idade, conforme certidão de fl. 50 e 

declaração de fl. 13, respectivamente, agravo a pena em 8 (oito) meses, 

passando a dosá-la em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 

(quinze) dias-multa.Não há causas de diminuição de pena.A seu turno, 

presente a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP (repouso 

noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando definitivamente 

fixada em 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E 20 

(VINTE) DIAS-MULTA.Diante da inexistência de informações sobre as 

condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo 

legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato.Fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com 

base no art. 33, §2º, “b”, e § 3º, do Código Penal. Deixo de substituir a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a vasta 

folha de antecedentes do acusado não indica que essa substituição seja 

suficiente para reeducá-lo (art. 44, III, do CP).A suspensão condicional da 

pena também não pode ser concedida, vez que a condenação gerou pena 

superior a dois anos (art. 77, do CP). Concedo ao acusado o direito de 

recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado ao regime inicial 

semiaberto, e não se encontram presentes os requisitos da prisão 

preventiva.Certificado o trânsito em julgado cumpre ao Sr. Gestor: I – 

Expedir a guia de execução definitiva; II – Proceder às comunicações 

devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional 

Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da 

condenação III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso positivo, remeter os 

autos conclusos para a devida destinação. IV – Após, remeterá os autos 

ao “16 - Arquivo Definitivo”. Deixo de condenar o acusado no pagamento 

das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da 

lei.P.I.Paranatinga/MT, 8 de junho de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz 

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, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 10 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20337 Nr: 1801-89.2007.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Ribeiro da Cunha, Francisco de Jesus 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON RIBEIRO DA CUNHA, Cpf: 

00479595178, Rg: 10.634.64 - 9, Filiação: Ademar Ribeiro Rondon e 

Serafina Ribeiro da Cunha, data de nascimento: 31/03/1974, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, convivente, tratorista/mot./servente de pedreiro 

e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO DE JESUS XAVIER, 

Cpf: 62964593272, Rg: 1277701-3, Filiação: Francisco Xavier da Silva e 

Maria de Jesus Silva, data de nascimento: 17/05/1972, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), servços gerais/ desempregado. 

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 que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 08/10, para CONDENAR os acusados 

FRANCISCO DE JESUS XAVIER e AILTON RIBEIRO DA CUNHA, 

devidamente qualificados às fls. 08/09, como incurso nas disposições do 

art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.PASSO À DOSIMETRIA DAS PENAS 

DE FORMA INDIVIDUALIZADA.1) RÉU AILTON RIBEIRO DA CUNHAA pena 

prevista para o crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de 

reclusão e multa, conforme prevê o art. 155, § 4º, do Código Penal.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:i) a 

culpabilidade do réu foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) não há registro de 

condenação com trânsito em julgado, não obstante o registro de 

antecedentes criminais do acusado pela prática de furto (fls. 79/80, 111, 

119/120);iii) não há nos autos elementos que apontem negativa ou 

positivamente em relação a sua conduta social;iv) sua personalidade é do 

homem médio; v) os motivos do crime não são justificáveis, e revelam 

peculiaridade que merece maior repreensão diante do fato de ter sido o 

furto praticado mediante fraude, onde o denunciado Ailton burlou a 

vigilância da vítima (levando-a para pescar), enquanto que os outros dois 

retiraram o gado; vi) as circunstâncias do crime foram graves tendo em 

vista a grande quantidade da res furtiva e alto valor, o que gerou grande 

insegurança e medo na sociedade local.Nestes termos, diante das 

supramencionadas circunstâncias judiciais, considerando as causas 

objetivas e subjetivas, e ainda pela qualificadora do concurso de agentes 

FIXO A PENA-BASE, acima do mínimo legal, no patamar de 03 (três) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, qual torno DEFINITIVA 

em razão da ausência de agravantes ou causas de aumento de 

pena.Nesse diapasão:“FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E 

IV, DO CÓDIGO PENAL) – TIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 

NÃO APLICAÇÃO – DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS 

QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAR A 

PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – 
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PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA – REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA – Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente 

afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de 

ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o 

desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade. A 

contumácia na prática de delitos, em especial da mesma natureza, bem 

como a existência de qualificadoras (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) perfazem óbices à concessão 

do benefício. Qualificadoras sobejantes podem ser consideradas na 

primeira fase da aplicação da pena como circunstâncias judiciais aptas a 

elevar a pena-base acima do mínimo legal, sem que se vislumbre qualquer 

ofensa ao princípio ' ne bis in idem'. No concurso entre a atenuante da 

confissão espontânea e a agravante da reincidência, correta a 

prevalência da segunda, em conformidade com o art. 67 do cp, em sua 

literalidade, e a jurisprudência do superior tribunal de justiça. A 

reincidência representa óbice ao regime prisional aberto e à substituição 

da pena corporal por penas restritivas de direitos. Apelo desprovido”. 

(TJDFT – Pen 20110110098337 – (626687) – Rel. Des. Mario Machado – 

DJe 16.10.2012 – p. 422). g. n.Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.O 

regime de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos termos do 

artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal.CONCEDO AO RÉU O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 

44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do 

delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao 

acusado por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, consistentes em limitação 

de fins de semana (devendo o réu permanecer, aos sábados e domingos, 

por cinco horas diárias, em estabelecimento adequado a ser determinado 

no juízo de execuções) e 01 (UMA) PENA DE MULTA NO VALOR DE 1 

(UM) SALÁRIO MÍNIMO.Substituo, ainda, a pena restritiva de direito acima 

fixada por uma pena pecuniária no valor equivalente a 1 (UM) SALÁRIO 

MÍNIMO.2) RÉU FRANCISCO DE JESUS XAVIERA pena prevista para o 

crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, 

conforme prevê o art. 155, § 4º, do Código Penal.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:i) a 

culpabilidade do réu foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii)não há registro de 

antecedentes criminais nos autos.iii) não há nos autos elementos que 

apontem negativa ou positivamente em relação a sua conduta social;iv) 

sua personalidade é do homem médio; v) os motivos do crime não são 

justificáveis, e revelam peculiaridade que merece maior repreensão diante 

do fato de ter sido o furto praticado mediante fraude, onde o denunciado 

Ailton burlou a vigilância da vítima (levando-a para pescar), enquanto que 

os outros dois retiraram o gado; vi) as circunstâncias do crime foram 

graves tendo em vista a grande quantidade da res furtiva e alto valor, o 

que gerou grande insegurança e medo na sociedade local.Nestes termos, 

diante das supramencionadas circunstâncias judiciais, considerando as 

causas objetivas e subjetivas, e ainda pela qualificadora do concurso de 

agentes FIXO A PENA-BASE, acima do mínimo legal, no patamar de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, qual 

torno DEFINITIVA em razão da ausência de agravantes ou causas de 

aumento de pena.Nesse diapasão:“FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, 

INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – TIPICIDADE – PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA – NÃO APLICAÇÃO – DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE 

DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAR 

A PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – 

PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA – REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA – Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente 

afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de 

ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o 

desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade. A 

contumácia na prática de delitos, em especial da mesma natureza, bem 

como a existência de qualificadoras (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) perfazem óbices à concessão 

do benefício. Qualificadoras sobejantes podem ser consideradas na 

primeira fase da aplicação da pena como circunstâncias judiciais aptas a 

elevar a pena-base acima do mínimo legal, sem que se vislumbre qualquer 

ofensa ao princípio ' ne bis in idem'. No concurso entre a atenuante da 

confissão espontânea e a agravante da reincidência, correta a 

prevalência da segunda, em conformidade com o art. 67 do cp, em sua 

literalidade, e a jurisprudência do superior tribunal de justiça. A 

reincidência representa óbice ao regime prisional aberto e à substituição 

da pena corporal por penas restritivas de direitos. Apelo desprovido”. 

(TJDFT – Pen 20110110098337 – (626687) – Rel. Des. Mario Machado – 

DJe 16.10.2012 – p. 422). g. n.Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.O 

regime de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos termos do 

artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal.CONCEDO AO RÉU O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 

44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do 

delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao 

acusado por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, consistentes em limitação 

de fins de semana (devendo o réu permanecer, aos sábados e domingos, 

por cinco horas diárias, em estabelecimento adequado a ser determinado 

no juízo de execuções) e 01 (UMA) PENA DE MULTA NO VALOR DE 1 

(UM) SALÁRIO MÍNIMO.Substituo, ainda, a pena restritiva de direito acima 

fixada por uma pena pecuniária no valor equivalente a 1 (UM) SALÁRIO 

MÍNIMO.Registro que o descumprimento das penas restritivas de direito, 

acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da 

pena privativa de liberdade pelos réus.Transitada em julgado a 

condenação, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como 

expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-as à Vara 

de Execuções Penais deste Juízo.Após o trânsito em julgado, determino, 

ainda, a suspensão dos direitos políticos dos condenados, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, 

inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não se 

confunde com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso 

III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.Intime-se a vítima pessoalmente 

dos termos da presente sentença, nos termos do art. 201, § 2odo CPP (O 

ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à 

saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à 

sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 

modifiquem).Intimem-se os réus pessoalmente dos termos da presente 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso II e III, do Código de Processo 

Penal.Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais 

por ser pessoa de parcos recursos e ter sido assistido pela Defensoria 

Pública.Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Paranatinga-MT, 14 de 

maio de 2014.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 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, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 10 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80113 Nr: 2271-71.2017.811.0044

 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 Edis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca das fls. 67/67-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54490 Nr: 582-94.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 582-94.2014.811.0044 (Código 54490)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por SIRLEI PEREIRA 

LEAL, aduzindo, em síntese, a existência de contradição na sentença de 

fls. 118/120, vez que constou no dispositivo que a data da DIB do 

benefício seria de 31/10/2013, e no quadro de parâmetros constou a data 

de 31/10/2015. Aduz, ainda, que houve contradição no parágrafo que 

determinou os juros e correção monetária da data do requerimento 

administrativo.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de contradição a sentença objurgada, uma vez que a 

fundamentação é expressa como sendo a data do benefício em 

31/10/2013, o que evidencia erro material nas datas em sentido contrario.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de fls. 

118/120, fazendo constar:

“(...)

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:

 31/10/2013

Outrossim, condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, 

desde um dia após a data da cessação do auxílio doença, em 31/10/2013, 

até a data da efetiva implantação do beneficio previdenciário, sobre as 

quais incidirão correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e 

juros de mora, segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009 (RE n.º 870.947, STF).”

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 174971

Numeração Única: -

Unidade de origem: Peixoto de Azevedo

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: wini maia de souza

Advogado(s): -

Requerido: JOSUÉ NUNES DA SILVA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Peixoto de Azevedo para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 18/06/2018 às 13:45

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 38 - Centro - CEP.: 78530-000

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 18-86.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CURSINO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 18-86.2011.811.0023 (Código: 41846)

Vistos.

 Com o retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, se nada requerido, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Peixoto de Azevedo/MT, 08 de junho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72141 Nr: 1085-47.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILO LINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1085-47.2015.811.0023

Código nº 72141

Vistos etc.

Considerando que o INSS concordou (fls.116/verso) com o cálculo 

apresentado pelo exequente (fls.104/109), HOMOLOGO O CÁLCULO de 

fls.108-109 e determino a expedição de Precatório Requisitório/Requisição 

de Pequeno Valor, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61476 Nr: 1368-75.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOBRINHO

 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:

 Processo nº 1368-75.2012.811.0023

Código nº 61476

Vistos etc.

Considerando que o INSS concordou (fls.211/verso) com o cálculo 

apresentado pelo exequente (fls. 206/208), HOMOLOGO O CÁLCULO de 

fls.208 e determino a expedição de Precatório Requisitório/Requisição de 

Pequeno Valor, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61159 Nr: 1022-27.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RUVENI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 AUTOS nº. 1022-27.2012.811.0023 (Código: 61159)

Vistos.

 Intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de junho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87640 Nr: 4054-64.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVPO, MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA

 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:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Milton Almeida da Cruz, 

para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

18/07/2018, a partir das 8hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 3053-44.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DAMACENO DOS SANTOS

 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:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

19.07.2018, a partir das 8hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 2703-56.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA E SILVA

 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:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

11/07/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 2540-76.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINA DE SOUSA LIMA DA SILVA, NILZA SOUSA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Milton Almeida da Cruz, 

para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

18/07/2018, a partir das 8hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84951 Nr: 2153-61.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

19.07.2018, a partir das 8hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84889 Nr: 2110-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS GUIMARAES

 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:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

19.07.2018, a partir das 8hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 1359-40.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI VITOR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

11/07/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80655 Nr: 2861-48.2016.811.0023

 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: ROSANA APARECIDA SANTA ANA

 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:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

11/07/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69722 Nr: 3124-51.2014.811.0023

 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: LUCIA RODRIGUES DE SOUZA

 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 a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 20.06.2018, a partir das 

13h00min, 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 Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69126 Nr: 2661-12.2014.811.0023

 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: DAVID DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 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 20.06.2018, a partir das 

13h00min, 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 Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67624 Nr: 1387-13.2014.811.0023

 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: JOÃO BATISTA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SEVERO DE LEMOS 

(PROCURADOR FEDERAL). - OAB:MAT 1963253

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 20.06.2018, a partir das 

13h00min, 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 Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62180 Nr: 2138-68.2012.811.0023

 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: ALVINA ALVES FERREIRA

 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 a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 20.06.2018, a partir das 

13h00min, 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 Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89079 Nr: 739-91.2018.811.0023

 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: APDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

11/07/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80060 Nr: 2513-30.2016.811.0023

 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: CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL, VALCIDES 

CARLOS VELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MOLINARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHÃES VIEIRA - OAB:19973-O, RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 Diante do exposto, determino:I – Intime-se a parte Requerida, para 
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apresentar os documentos determinados acima, sob pena de litigância de 

má-fé;II – Intimem-se as partes para informarem as provas que pretendem 

produzir (documental, testemunhal ou pericial), indicando os fundamentos 

da mesma, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado do 

feito;Intimem-se.Cumpra-se.Peixoto de Azevedo, 11 de junho de 2018. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87913 Nr: 4247-79.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NOLETO DE BRITO, MARIA DE JESUS 

MATOS BRITO, RAIMUNDO MAKS MATOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e dou-lhes parcial provimento, apenas para excluir a 

condenação em honorários, mantendo-a nos demais termos por seus 

fundamentos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 

11 de junho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74191 Nr: 2401-95.2015.811.0023

 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: MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA, JRDS, MDPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, Fladson Chiquitin - OAB:MT0017743, Soraya 

Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 Processo nº 2401-95.2015.811.0023 (Código 74191)

Trata-se de AÇÃO CIVIL PUBLICA em face de ARLINDO NERIS DA SILVA 

e JADAILTON RODRIGUES DE SOUSA.

Ofício do Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo informando que 

houve averbação de restrição junto ao imóvel matrícula nº9686 (fls.1197).

O Ofício de Sinop/MT informou que não procedeu com a ordem judicial em 

razão de ser genérica, informando que o ato deve ser realizado através 

do Sistema CNIB (fls.1194-1195)

Nesta data promovo a indisponibilidade de bens em nome de JADAITON 

RODRIGUES DE SOUZA, conforme relatório anexo.

O MPE requer a inclusão no polo passivo como litisconsorte o Município de 

Peixoto de Azevedo, considerando que o presente feito se dá em razão 

de dano ao erário, certamente a participação do Município deve ser 

deferida nos termos pleiteados.

Diante do exposto, determino:

I – Remetam-se ao Cartório Distribuidor para que proceda a inclusão no 

polo ativo do Município de Peixoto de Azevedo (fls.1160);

II – Cadastre-se procuradora do Município no sistema apolo;

III – Expeça-se mandado de avaliação e constatação do imóvel bloqueado 

(fls.1197), devendo o Sr. Oficial de Justiça informar se existem 

benfeitorias no imóvel, se existem moradores identificando-os e demais 

dados;

IV – Após, voltem conclusos para saneador e designação de audiência de 

instrução.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 11 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-44.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE MENESES ALVES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010069-44.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZABETH DE MENESES ALVES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DA REQUERENTE, para, no prazo de 5 dias, INDICAR O NUMERO DA 

CONTA CORRENTE PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO 

(CUMPRIMENTO DA SENTENÇA) PELA REQUERIDA. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 11 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010097-80.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010097-80.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[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: PEDRO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 11 de junho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010097-80.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010097-80.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[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: PEDRO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 11 de junho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-96.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINO NUNES FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000119-96.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.726,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO JOSE ARAUJO DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: GUILHERMINO NUNES FREITAS O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 11 de junho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-20.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IONE SANTOS ARGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON ROBSON NUNES MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010155-20.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 711,42; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

IONE SANTOS ARGOLO Parte Ré: EXECUTADO: MAYCON ROBSON 

NUNES MACHADO Senhor(a): ANGELITA KEMPER Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERENTE, para 

manifestar, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Considerando o decurso do prazo da suspensão 

requerida nos autos (ID: 8006014), intime-se o exequente para manifestar, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

imediatamente conclusos. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de junho de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 54/2018-DFO Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,     

CONSIDERANDO o requerimento de 30 (trinta) dias de licença-prêmio da 

servidora.RESOLVE:   CONCEDER à servidora Marta Cristina Volpato 

Basilio, Técnica Judiciária, matrícula 4825, o usufruto de 60 (sessenta) 

dias de Licença-prêmio, relativo ao quinquênio de 30.06.2002 a 

30.06.2007, para usufruir em dois períodos, ficando o primeiro período de 

30(trinta) dias de 06.05.2018 a 05.07.2018 e o segundo período de 

30(trinta) dias de 05.08.2019 a 03.09.2019.P.R. Cumpra-se, remetendo-se 

cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos – Divisão de 

Cadastro da 1ª Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Pontes e Lacerda, 06 de junho de 2018.         Claudio Deodato Rodrigues 

PereiraJuiz de Direito e Diretor do Forotable

 PORTARIA N. 54/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento de 30 (trinta) dias de licença-prêmio da 

servidora.

RESOLVE:

 CONCEDER à servidora Marta Cristina Volpato Basilio, Técnica Judiciária, 

matrícula 4825, o usufruto de 60 (sessenta) dias de Licença-prêmio, 

relativo ao quinquênio de 30.06.2002 a 30.06.2007, para usufruir em dois 

períodos, ficando o primeiro período de 30(trinta) dias de 06.05.2018 a 

05.07.2018 e o segundo período de 30(trinta) dias de 05.08.2019 a 

03.09.2019.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Cadastro da 1ª Instância do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Pontes e Lacerda, 06 de junho de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 10/2018     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 os Edita is 014/2012/GSCP e 0 4/2018-DF, 

e no uso de suas atribuições legais,considerando a realização do teste 

seletivo no dia 27 de Maio de 2018, nos autos de Processo Seletivo para 

Estagiário desta Comarca de Pontes e Lacerda-MT e respectivo cadastro 

de reserva;     RESOLVE:     I) TORNAR PÚBLICO o gabarito definitivo, 

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.     II) TORNAR PÚBLICO a lista 

dos classificados, na ordem de pontuação e desempat e:1- Pedro 

Henrique Prado Reis - 26 pontos ;2- David Oliveira Martins - 25 pontos ;3- 

Guilherme Rosales Alexandre - 24 pontos;4- João Vitor Borges Rufino - 24 

pontos ;5- Giovanna Garcia Tavares Oliveira - 23 pontos ;6- Lauren 

Caroline Silva Santos - 23 pontos ;7- Alliny Souza Pagliarini - 22 pontos ;8- 

Danilo Toro Vieira Caldeira - 21 pontos;   9- Nicolas Jonatan O. de Almeida 

- 21 pontos;10- Jenniffer Romera Leme - 21 pontos;   11 - Guilherme Silva 

Rodrigues - 20 pontos;12- Hellen Tamara Santana Silva - 20 pontos;13- 

Hailla Ariela Silva Souza - 20 pontos;14- Patrick Paulo Souza Santos - 20 

pontos.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.     Pontes e Lacerda/MT, 07 

de junho de 2018.         Cláudio Deodato Rodrigues Pereira   Juiz de Direito 

e Diretor do Foro    table

 EDITAL N. 10/2018

 O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, em 
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conformidade com os Edita is 014/2012/GSCP e 0 4/2018-DF, e no uso de 

suas atribuições legais,

considerando a realização do teste seletivo no dia 27 de Maio de 2018, 

nos autos de Processo Seletivo para Estagiário desta Comarca de Pontes 

e Lacerda-MT e respectivo cadastro de reserva;

 RESOLVE:

 I) TORNAR PÚBLICO o gabarito definitivo, 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.

 II) TORNAR PÚBLICO a lista dos classificados, na ordem de pontuação e 

desempat e:

1- Pedro Henrique Prado Reis - 26 pontos ;

2- David Oliveira Martins - 25 pontos ;

3- Guilherme Rosales Alexandre - 24 pontos;

4- João Vitor Borges Rufino - 24 pontos ;

5- Giovanna Garcia Tavares Oliveira - 23 pontos ;

6- Lauren Caroline Silva Santos - 23 pontos ;

7- Alliny Souza Pagliarini - 22 pontos ;

8- Danilo Toro Vieira Caldeira - 21 pontos;

 9- Nicolas Jonatan O. de Almeida - 21 pontos;

10- Jenniffer Romera Leme - 21 pontos;

 11 - Guilherme Silva Rodrigues - 20 pontos;

12- Hellen Tamara Santana Silva - 20 pontos;

13- Hailla Ariela Silva Souza - 20 pontos;

14- Patrick Paulo Souza Santos - 20 pontos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Pontes e Lacerda/MT, 07 de junho de 2018.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000884-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL FERREIRA LUZ (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE LIMA (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: 1000957-35.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANTENOR DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Defiro AJG. Cite-se. , 11 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE FREITAS (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: 1000958-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JORGE ALVES DE FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 11 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153080 Nr: 9454-89.2017.811.0013

 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: ROSALIA ALMEIDA SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 53 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150711 Nr: 8326-34.2017.811.0013

 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: IZABEL APARECIDA 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:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 53 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145709 Nr: 5996-64.2017.811.0013

 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: Ilda Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 65 é 
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tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153742 Nr: 9763-13.2017.811.0013

 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: MARIA LOPES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 41 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149256 Nr: 7533-95.2017.811.0013

 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: ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 53 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153199 Nr: 9491-19.2017.811.0013

 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: Maria de Fátima Ferreira

 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:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 48 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153961 Nr: 9888-78.2017.811.0013

 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: GABRIEL SILVA GUIMARAES, Sandra 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:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 38 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151700 Nr: 8745-54.2017.811.0013

 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: AURELIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 51 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46980 Nr: 3639-29.2008.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaeder Batista Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osair Bezerra de Oliveira, Alfeu Correa de 

Sousa, Rio Pardo Agroflorestal S/A, Pedro Martiniano Neto, Antonio Carlos 

da Silva, Oito Exportação e Importação de Cerais e Defensivos Agrícpolas 

Ltda., Franco Fabril Alimentos Ltda, Ivo Vignardi, Novaflex Embalagens 

Limitada, Diderot Arruda Anz, Secular Industria e Comercio de Carnes 

Ltda, Roberto Lello, Andre Luiz Gonalves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael de Freitas Arantes - 

OAB:MT11.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:15877

 Certifico que na presente data foi devolvido o presente processo pela 

Empresa Digital Cópias à pedido do Dr. Jean Michel Sanches, contudo, foi 

observado que estão faltando diversas folhas no mesmo, com anotação 

da própria empresa na capa, a saber, fls. 174, do I Volume, fls. 537 a 543 

e 564 a 566.

 Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85371 Nr: 2960-53.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Laudelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assistência à Saúde Serv. Estado 

de Mato Grosso -MT - Saúde, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Geraldo Coutinho 

Horn - OAB:5.702-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57281 Nr: 2846-22.2010.811.0013

 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): Lourivaldo Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O REQUERIDO 

PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92666 Nr: 3976-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. Aquino - Me, Valdoir Moreira Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 
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INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O REQUERIDO 

PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

APRESENTADO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88105 Nr: 83-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. de Oliveira Lima Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES - ME, 

CNPJ: 02493944000173. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMO O REQUERIDO PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO

Despacho/Decisão: Intime-se pessoalmente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de junho de 2018

Roseli A. Demarchi Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 1342-10.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Serviço Social - CRESS da 9ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tanea Maria Peixoto Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Baltazar dos Reias Silva - 

OAB:18297-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida pelo Conselho Regional de Serviço 

Social em face de Tanea Maria Peixoto Almeida, fundada em CDA.

 Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível, representada pelo incluso título.

 Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento, não sendo 

encontrado bens penhoráveis.

Intimado para se manifestar os autos não foram impulsionados até a 

presente data.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum.

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 2003 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo exequente 

que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem penhorável. E 

conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - dormientibus non 

sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art. 219, §5º do CPC.

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, com fundamento no art.40, §§4º e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149131 Nr: 7490-61.2017.811.0013

 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): Newton de Freitas Miotto, Donizete Barbosa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O

 Juntem-se recibos dos documentos (BACENJUD, RANAJUD e INFOJUD)

Às partes para que se manifestem acerca das provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164350 Nr: 2302-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA ALFONSO COSTA, DERCILIA 

ALFONSO CORREIA, ESPÓLIO DE GILMAR XAVIER CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125348 Nr: 5967-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154303 Nr: 10062-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137227 Nr: 2491-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo Barros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 Vistos.

Compulsando o presente caderno processual, constato que a citação 

realizada em nome do executado preencheu os requisitos entabulados.

Sendo certo que as tentativas de localização do réu foram infrutíferas, 

sendo impossível sua localização por estar em local incerto ou não sabido, 

sua citação na presente execução de alimentos se deu por edital, não 

respondendo no prazo foi nomeado curador especial conforme determina 

o art. 9º, II, do CPC.

Sendo assim, não se pode falar em nulidade da citação, pois foram 

respeitadas as normas processuais atinentes ao tema, por isso entendo 

que assiste o exequente.

Posto isto, não acolho a Exceção de Pré-Executividade.

P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 000780-71.2018.8.11.0013 AUTOR: ALICIA 

RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E 

LACERDA - MT Vistos. ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO., 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA. Carreou 

à inicial os documentos de fls. 09/58 Em seguida, vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o 

pedido que permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 4.850,45 (quatro mil, oitocentos e 

cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), em razão do pleito de 

reajuste salarial. Desta maneira, considerando que o Município de Pontes e 

Lacerda é quem figura no polo passivo da lide, tem vigência, na hipótese, 

a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios. Com efeito, o citado diploma legislativo consigna o 

seguinte: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública 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. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 

Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de 

março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: Art. 1º As 

causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000842-14.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZ CARLOS DE CARVALHO RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344 do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma 

do art. 355 do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e 

da eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 
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fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000797-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

IRAIS MARTINS DA SILVA LIMA (AUTOR)

IRAMES MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBNEY CANO DE BRITO OAB - MT18161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000797-10.2018.8.11.0013. AUTOR: 

IRAMES MARTINS DA SILVA, IRAIS MARTINS DA SILVA LIMA, IRINEIA 

MARTINS DA SILVA RÉU: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO 

TRABALHADOR RURAL, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo 

rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITEM-SE os requeridos, por meio de 

mandado/carta precatória, nos termos do art. 246, II, c.c. 247, inciso III, do 

NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça às autoras, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de exibição de documentos, a fim 

de determinar que o réu, Hospital Vale do Guaporé, junte aos autos o 

prontuário médico da paciente Ester Martins da Silva, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 396 do NCPC, uma vez que tais 

documentos se mostram suficientes para o fim almejado pelas autoras. 

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos às autoras, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 11 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000462-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000462-88.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: WESLEY PEREIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo BANCO BRADESCO S/A 

contra WESLEY PEREIRA, sob a alegação de que celebrou com a parte 

requerida um contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 

58.413,36 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e seis 

centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.905,45 

(mil, novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que o 

veículo adquirido é “Toyota Hilux, CD, SRV 4X4, AT 3.0 TB-IC, Prata, 

Ano/modelo: 2013/2013, Chassi: 8AJFY29G7D8535833, Placa: OAQ-1503, 

Renavam: 548243956”. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/05/2017, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

66.357,66 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos). Em arremate, asseverou que o valor 

supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos 

notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do contrato pelo 

fato do endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou 

aos autos o instrumento de protesto, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. RECEBO a petição de folhas retro como emenda à 

inicial. Portanto, passo, pois, à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados às fls. 30/38 demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (vide fl. 45). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 
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devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor “Toyota 

Hilux, CD, SRV 4X4, AT 3.0 TB-IC, Prata, Ano/modelo: 2013/2013, Chassi: 

8AJFY29G7D8535833, Placa: OAQ-1503, Renavam: 548243956”. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de maio de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 7481-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDLJ, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 Vistos.

GUILHERME JESUS DE SOUZA, representado por Isaltina de Lourdes 

Jesus, ajuizou a presente AÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA em desfavor 

de JOSÉ CARLOS MOREIRA DE SOUZA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 27/28, as partes entabularam um 

acordo perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Pontes e Lacerda para por fim à presente demanda. 

Requereram, na oportunidade, a extinção do processo.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela homologação da 

avença (fl. 30).

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 27/28) 

e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Além disso, o Ministério Público, em parecer de fl. 30, não se 

opôs às cláusulas estipuladas pelas partes quando da avença em 

questão.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 27/28, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que foi deferido as benesses da assistência judiciária 

gratuita (fl. 20).

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva do infante Guilherme Jesus de 

Souza em favor de sua genitora, intimando a guardiã esta para firmá-lo 

junto à secretaria no prazo de 5 (cinco) dias.

INTIMEM-SE.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Ao final, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107738 Nr: 5302-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILTON VICENTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111079 Nr: 537-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CEZAR CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142782 Nr: 4780-68.2017.811.0013

 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: Gilson Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155142 Nr: 10442-13.2017.811.0013
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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: Cleuza Pereira

 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:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164592 Nr: 2422-96.2018.811.0013

 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: BRUNA FERREIRA MENESES

 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:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99119 Nr: 1702-37.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na decisão de fls. 311/313, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada às fls. 

311/313.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).CERTIFIQUE-SE, ademais, quanto ao 

integral cumprimento de todos os comandos lançados na multicitada 

decisão de fls. 311/313, providenciando-se o necessário.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140989 Nr: 4050-57.2017.811.0013

 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: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

CUMPRA-SE a secretaria se houve integral cumprimento ao despacho de 

fl. 39, no que concerne a certificação do prazo para apresentação da 

contestação. Ocorrendo a tempestividade, PROCEDA-SE com a abertura 

de vistas ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC.

Ademais, ainda que seja a hipótese de intempestividade da contestação, 

INTIME-SE o autor para manifestar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126546 Nr: 6495-82.2016.811.0013

 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: KPSL, IPSL, Elizabete Palmeiras de Souza Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como dos honorários de advogado, estes fixados no 

patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. 

Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do art. art. 

98, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da assistência 

judiciária gratuita (fl. 32).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as partes.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.Em seguida, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará dos honorários periciais, conforme valores de fl. 120, 

em favor da ré.Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95951 Nr: 317-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 Vistos.

INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das razões expostas no 

recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

NCPC.

Após, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaíla Amaral Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE VISTAS dos autos à Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, a 

fim de que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido e os 

documentos carreados à ref. 146 .

Após, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135583 Nr: 1719-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edtânio Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DO CARMO NOBRE 

JUNIOR - OAB:23279/O

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos de 

ref. 64.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89704 Nr: 1501-79.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noredina Peres da Silva Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 35).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Pontes e Lacerda, 11 de junho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94249 Nr: 5167-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Libório dos Santos

 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:

 Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração de fls. 

173/174 foi apresentado tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte exequente, para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a apresentação da impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 185/192), com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abrimos vista à parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44042 Nr: 691-17.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 152/157, abro vista dos 

autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 5156-74.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Nacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração de fls. 

240/248 foi apresentado tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte executada, para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 422-75.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 220/225, abro vista dos 

autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152559 Nr: 9229-69.2017.811.0013

 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: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95951 Nr: 317-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 Vistos.

Considerando a dicção do art. 234, § 1º, do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso (COJE-MT), DEVOLVO os 
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presentes autos à secretaria sem apreciação de seu teor, haja vista o 

advento de minhas férias regulares e a ausência de tempo hábil para sua 

análise.

INTIMEM-SE via DJE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000746-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000746-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VALERIA DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação ajuizada por 

VALÉRIA DA SILVA VIEIRA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sustenta a parte autora que 

formulou requerimento administrativo do benefício assistencial junto a 

Autarquia ré, contudo a concessão lhe foi negada. O requerimento 

administrativo consistia no pedido de implantação do benefício de 

prestação continuada, uma vez que a parte autora, em razão da doença 

que lhe acomete, não possui condições de trabalhar. Diante de tal 

panorama, bem como do indeferimento na seara administrativa, requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela para que o demandado seja compelido a 

implantar o benefício solicitado. Por fim, pugnou pelos benefícios da 

gratuidade da justiça. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos 

vieram conclusos. É a suma do necessário. Decido. Para o deferimento da 

tutela provisória de natureza antecipada é necessário a exposição do 

direito que se pretende (probabilidade do direito alegado), além do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O requisito da 

probabilidade do direito alegado inexiste. Não vislumbro o cumprimento de 

um dos requisitos necessários e essencial à concessão da tutela 

provisória antecipada. A parte autora não demonstrou, de plano, o 

cumprimento do disposto no §3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, o qual 

dispõe que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência aquela cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. Diante disso, mostra-se imprescindível a cabal 

comprovação do rendimento mensal per capita inferior a 1/4 do salário 

mínimo, além de outros, o que não restou demonstrado, uma vez que tal 

montante é aplicável a sua família, denotando-se a necessária a 

realização de prévio estudo social. Vale frisar também que incumbe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes, fornecendo subsídios à formação da convicção 

deste juízo. Assim, considerando que a parte autora não demonstrou a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito, INDEFIRO o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência. CITE-SE o réu para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [arts. 

183, caput, do NCPC], fazendo-se constar, outrossim, a advertência a que 

faz menção o art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta da 

autarquia, INTIME-SE a autora, por meio de seus patronos constituídos nos 

autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada (NCPC, art. 350). Sem prejuízo das 

determinações acima, PROCEDA-SE a prova pericial médica e o estudo 

psicossocial para apurar o mais preciso possível a renda per capita da 

família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente Social 

deverá indicar as condições da habitação, os móveis que o incrementam, 

além de outros dados que julgar necessários para se visualizar o padrão 

econômico da família. NOMEIO como perito o ilustre médico Dr. José Dárcio 

de Andrade Rudner, CRM-MT 1.580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito. Assim, ARBITRO 

honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

art. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda, o que obriga a nomeação 

de profissional domiciliado no Município de Cáceres, ente político 

equidistante a aproximadamente 225km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. PROCEDA-SE a intimação das 

partes para que, caso queiram, indiquem assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, inciso II, do NCPC). Saliento que o perito 

deve comunicar previamente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 

a data e o local para o início da realização das atividades, a fim de garantir 

aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências 

e dos exames que realizar (NCPC, arts. 466, §2°, c/c art. 474). 

PROCEDA-SE estudo psicossocial na residência da parte requerente, pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias. Com a 

juntada do relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem. DEFIRO, por fim, os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, caput, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DA COSTA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000783-26.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ANDREA DA COSTA GAMA RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT 

Vistos. ANDREA DA COSTA GAMA, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do MUNÍCIPIO DE 

PONTES E LACERDA. Carreou à inicial os documentos de fls. 09/57. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que permeia a inicial se 

refere à condenação do requerido ao pagamento da quantia equivalente a 

R$ 4.850,45 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 

centavos), em razão do pleito de reajuste salarial. Desta maneira, 

considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o 

citado diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 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. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 
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12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENICIO SOARES TOMICHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000795-40.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BENICIO SOARES TOMICHA RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT 

Vistos. BENÍCIO SOARES TOMICHA, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA. Carreou à inicial os documentos de fls. 10/63. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que permeia a inicial se 

refere à condenação do requerido ao pagamento da quantia equivalente a 

R$ 4.850,45 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 

centavos), em razão do pleito de reajuste salarial. Desta maneira, 

considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o 

citado diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 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. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000798-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA LOPES 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):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000798-92.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ELAINE APARECIDA LOPES SILVA RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E 

LACERDA - MT Vistos. ELAINE APARECIDA LOPES SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Carreou à inicial os 

documentos de fls. 10/61. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o pedido 

que permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ 4.850,45 (quatro mil, oitocentos e cinquenta 

reais e quarenta e cinco centavos), em razão do pleito de reajuste salarial. 

Desta maneira, considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem 

figura no polo passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 

12.153/2009, cujo teor dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios. Com efeito, o citado diploma legislativo consigna o seguinte: 

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

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. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 
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do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 

Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de 

março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: Art. 1º As 

causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000799-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES GOMES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000799-77.2018.8.11.0013 AUTOR: 

EURIDES GOMES SOARES RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - MT 

Vistos. EURIDES GOMES SOARES, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA. Carreou à inicial os documentos de fls. 09/56. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que permeia a inicial se 

refere à condenação do requerido ao pagamento da quantia equivalente a 

R$ 3.948,04 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatro 

centavos), em razão do pleito de reajuste salarial. Desta maneira, 

considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o 

citado diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 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. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000629-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOSE EURIPEDES 

BENTO DE SOUZA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo BANCO 

BRADESCO S.A. contra JOSÉ EURIPEDES BENTO DE SOUZA, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 103.290,35 (cento e três mil, 

duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em 48 

(quarenta e oito) prestações de R$ 2.765,25 (dois mil, setecentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca MERCEDES-BENZ, Modelo: LS 1634, Cor: Vermelha, 

Placa: MMA2540, Chassi: 9BM6950537B518755, Ano: 2007, Renavam: 

909444617. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte requerida 

não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de 
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efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir de 10/04/2017, 

o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de 

forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 99.673,82 (noventa e 

nove mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos). Em 

arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de 

purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que não foi 

entregue no endereço do contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, 

oportunidade pela qual o autor carreou aos autos o instrumento de 

protesto, pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte requerida. 

Determinada a emenda da inicial, o autor atendeu ao chamado judicial, 

consoante petição de id. 13423449 E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados às fls. 30/37 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (vide fl. 59). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE 

INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO 

SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. 

DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor marca MERCEDES-BENZ, Modelo: LS 1634, 

Cor: Vermelha, Placa: MMA2540, Chassi: 9BM6950537B518755, Ano: 

2007, Renavam: 909444617. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 11 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000880-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000880-26.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ZILAIRA DE SOUZA PEREIRA Vistos. Cuida-se de pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL para alteração de documentação relativa a veículo 

automotor formulado por ZILAIRA DE SOUZA PEREIRA, devidamente 

qualificada. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. O 
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alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é 

mera administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Deste modo, analisando os documentos que instruem a inicial, 

percebe-se que o pedido formulado neste feito comporta acolhimento, por 

se tratar de mera regularização administrativa de documentação 

concernente a bem que não mais integrava o patrimônio do extinto no 

momento de seu óbito. Repise-se que o presente procedimento é de 

jurisdição voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem 

está o juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo 

inclusive adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

alvará judicial autorizando a requerente a proceder a transferência do 

Veículo automóvel tipo Fiat Uno MILLE Way, Flex, Economy, ano 

2009/2010, cor prata, placa NJS 4356 Chassi 9BD15844AA6286485 e 

RENAVAN 00151134456 para o nome de WILSON DE BRITO VILAS BOAS, 

qualificado nos autos. DEIXO de condenar a requerente ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de 

advogado, em decorrência da natureza da demanda. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE via DJE. Em não havendo requerimentos e/ou impugnações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. EXPEÇA-SE 

o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000719-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000719-16.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CELINO VIEIRA DA SILVA RÉU: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL Vistos. 

CELINO VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou EMBARGOS À 

EXECUÇÃO contra MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Com a inicial vieram 

os documentos de folhas retro. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. A presente ação foi ajuizada por meio dos sistemas 

PEA, a qual foi registrada no Apolo (art. 11, “caput” do Provimento nº 

38/2012-CGJ), sob o código cód. 169723, bem como no PJE, recebendo o 

registro nº 1000719-16.2018.8.11.0013. Pois bem. É certo que o 

ajuizamento de ações idênticas e que se encontram em curso, possuindo 

as mesmas partes, causa de pedir e pedido, corresponde ao instituto 

denominado “litispendência”, consoante se denota dos §§2º e 3º do art. 

337 do NCPC. A litispendência “constitui pressuposto processual obstativo 

do julgamento do mérito e se concretiza com a tríplice identidade de seus 

elementos com a ação paradigma: mesmas partes, mesma causa de pedir 

e mesmos pedidos” (cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª 

edição, Revista dos Tribunais, 2010, p. 595). Nessa esteira, estando 

presente a tríplice identidade de seus elementos, previstos no art. 337, 

§2º, do NCPC, com a ação paradigma, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, é medida de rigor. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e 

§3º, do NCPC. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

“caput”, do NCPC. CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

judiciais e taxa judiciária, ficando, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do 98, §3º, do NCPC. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em razão da vedação legal 

prevista no art. 128, §5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República 

Federativa do Brasil. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Na sequência, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de 

junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95156 Nr: 5724-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Prado Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o transcurso do prazo de publicação, bem como do prazo 

concedido à parte.

Na sequência, certifique-se e impulsionem-se os autos na forma do 

Provimento nº 52/2007/CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82556 Nr: 4837-62.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B

 CERTIFICO que, embora devidamente intimada conforme Certidão de 

Publicação de Expediente retro, a advogada, até o presente, não se 

manifestou nos autos. Desta forma, remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52371 Nr: 3493-51.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o transcurso do prazo de publicação, bem como do prazo 

concedido à parte.

Na sequência, certifique-se e impulsionem-se os autos na forma do 

Provimento nº 52/2007/CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89219 Nr: 5784-82.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rodrigues Paraba, José Alexandre 

Araújo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Elson José Soares Coelho - OAB:8941/PA, Marcelo 

Liendro da S. Amaral - OAB:/PA/ 20.474

 INTIMO O ADVOGADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quais 

são os áudios questionados e a voz questionada presentes nestes 

áudios, atendendo ao pedido da POLITEC no ofício de fls. 2.952/2.953.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168480 Nr: 4341-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDONÉSIA LUZIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlene de Avila 

Espindola - OAB:13.836-BB

 Vistos etc.

I. Tendo em vista a disponibilidade de data anterior, redesigno a solenidade 

outrora aprazada para o dia 04/07/2018, às 14:30.

II. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

III. Oficie-se ao Juízo Deprecante.

IV. Cumpra-se com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 3972-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdSC, ÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPCdPeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kaio Gabriel Pereira Gomes - 

OAB:24463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cer t i f i co  que  o  mov imen to  "Com Reso lução  do 

Mérito->Denegação->Habeas corpus", de 04/05/2018, foi disponibilizado 

no DJE nº 10251, de 08/05/2018 e publicado no dia 09/05/2018, onde 

constam como patronos habilitados para receberem intimações: Kaio 

Gabriel Pereira Gomes - OAB:24463/0, representando o polo ativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156931 Nr: 11273-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilson Beltrão, Heleno Teles dos Santos, João 

Luciano de Oliveira, Reinaldo Neves Nascimento, Ronaldo Cândido de 

Andrade, Valter de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Geraldo Coutinho 

Horn - OAB:5.702-A

 Vistos etc.

I. Designo para oitiva deprecada da testemunha audiência para o dia 

04/07/2018, às 13:30. (MT).

 II. Intime-se a testemunha, devendo constar no mandado a data, hora e o 

local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 346-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante - RÉU, para que, no prazo de 8 (oito) dias, 

apresente as devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600.

Caso já apresentadas as razões, sem nova conclusão, e em 

conformidade com os atos processuais, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145636 Nr: 5964-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Cardoso Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução de pena de JOSUÉ CARDOSO 

PEREIRA.

O Ministério Público, em parecer, pediu a extinção da punibilidade em razão 

do cumprimento da pena.

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, razão pela qual declaração da 

extinção da punibilidade e a extinção do feito é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do recuperando JOSUÉ 

CARDOSO PEREIRA, com fulcro no art. 66, II c/c art. 109, caput, ambos da 

Lei nº 7210/84, extinguindo o processo com resolução do mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Desnecessária a intimação para pagamento da pena de multa, visto que tal 

intimação deve ocorrer no bojo da ação penal e em caso de não 

pagamento expede-se a certidão para cobrança, na forma dos art. 1598 e 

1602 da CNGC Judicial.

Oficie-se ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao TRE.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENALDO PAULA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FANELLI TAKATA OAB - PR77654 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida da sentença abaixo transcrita, bem como 

para apresentação das contrarrazões ao recurso, no prazo legal. "A vida 

nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou 

atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. O dano moral 

é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza 

os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in Curso 

de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora 

Saraiva, pág. 67/68, in verbis: A jurisprudência é pacífica que só a dor real 

e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes 

emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional 

é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). O incômodo, preocupação, 

perda da tranqüilidade, que passou o Reclamante em razão da demora na 

entrega do produto adquirido, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações. Ademais, no presente caso, a requerida 

comprovou que houve um contrato de compra e venda do colchão, 

inclusive, com conversas através de email acerca dos valores a serem 

pagos. Juntou também aos documento de compra e venda do produto 

citando dados do comprador o que denota que houve a celebração do 

contrato. PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 407 de 599



neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando as baixas 

devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação 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)

 

Intimação da parte promovente e patrono para comparecer a audiência 

designada para o dia 2 de julho de 2018,às 15h20min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 704-95.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jacinta dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro opostos por MARIA 

JACINTA DOS SANTOS e, por consequência, REDUZO a penhora 

realizada sobre o imóvel matriculado sob nº 6.809, do CRI local, ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento).Por conseguinte, TORNO 

PARCIALMENTE SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida, 

tão somente para manter a embargante sobre a posse de 25% (vinte e 

cinco por cento) do imóvel registrado sob nº 6.809, do CRI local.Nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO o embargado ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.TRANSLADE-SE cópia 

deste decisum aos autos em apenso.Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE 

à serventia do registro de imóveis para que proceda à devida averbação. 

Após, nada sendo manifestado pelas partes em 15 (quinze) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4051 Nr: 642-51.2000.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino Fernando da Silva, Fernanda Lucia de Oliveira 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:2.237-E, Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim - OAB:5272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 190/191 procedo a 

intimação da parte autora para manifestar-se sobre a proposta de 

honorários acostado nos autos às fl. 193/194

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 533-07.2018.811.0014

 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: Domingos Honorio 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:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 371-12.2018.811.0014

 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: Oscar Alves da Silva, Oscar Alves da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Costa Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva da 

Silveira - OAB:MT-8170

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 443-67.2016.811.0014

 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: Sebastião Pereira da Silva, Maria Aparecida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foio agendada para o 

dia 10/07/2018, às 15:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de dcomentos para as intimaçoes pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70531 Nr: 759-80.2016.811.0014

 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: ERdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foio agendada para o 

dia 14/08/2018, às 13:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de dcomentos para as intimaçoes pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 77490 Nr: 2235-22.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Rodrigues do Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foio agendada para o 

dia 14/08/2018, às 14:50 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de dcomentos para as intimaçoes pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 481-11.2018.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio de Castro Leite 

Nogueira - OAB:5622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foio agendada para o 

dia 10/07/2018, às 13:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de dcomentos para as intimaçoes pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 554-72.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FLORIANO, SÍLVIO DO 

CARMO DIAS, PEDRO NORBERTO DA SILVA, EDSON JOEL DE ALMEIDA 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154/MT

 Intimo os requeridos para que tomem ciência da audiência designada para 

25/10/2018 às 17:15 horas, no juízo deprecado de Nova Mutum-MT sob o 

código 117558.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30693 Nr: 1448-43.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CÍCERO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Castrillo - OAB:3990 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Visto,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SCHIMIDEL & 

ASSOCIADOS - ADVOCACIA, alegando que a decisão de fls. 319 

encontra-se eivada de erro material, posto que restou determinado que 

figure no polo passivo do presente cumprimento de sentença, visando o 

recebimento de valores inerente à honorários de sucumbência, a empresa 

ADM DO BRASIL LTDA., quando o correto seria MANOEL CÍCERO DE 

LIMA.

É o necessário.

 Decido.

Por serem tempestivos, conheço os presentes embargos e, no mérito, 

entendo que merecem acolhimento, pois reconheço a ocorrência do erro 

material apontado pela parte.

A decisão objurgada encontra-se eivada de erro material posto que, nos 

termos da r. sentença de fls. 239/242, o exequente Manoel Cícero da Lima 

foi foi condenado ao pagamento de honorário advocatícios à parte 

executada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e não a empresa ADM 

do Brasil LTDA, como erroneamente constou no decisum objurgado, in 

verbis:

“Em virtude da sucumbência e com espeque no princípio da causalidade, 

condeno o exequente Manoel Cícero de Lima a pagar as custas e as 

despesas processuais desta execução provisória, assim como os 

honorários advocatícios da parte ex adversa, que arbitro em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), básicos para esta data. Inteligência do art. 20, §§ 3.º e 

alíneas, e 4.°, do CPC”.

Posto isto, nos ter do art. 1022, inciso III, do CPC, acolho os presentes 

embargos para retificar a decisão de fls. 310, devendo ser excluído do 

polo passivo da demanda a empresa ADM DO BRASIL LTDA, devendo 

constar como executado MANOEL CÍCERO DE LIMA, mantido, no mais a 

decisão de fls. 310 da maneira que se encontra lançada.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24390 Nr: 1613-61.2009.811.0033

 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: AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, JOSE AYRES GOMES FILHO, VIVIANE DA CRUZ MONTANHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT, OSCAR JOSE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT, 

RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - OAB:11240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/MT

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, conforme certidão:

 CERTIDÃO

VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI, Contador Judicial da Comarca de 

São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso no uso de minhas 

atribuições legais, etc.

CERTIFICO, em cumprimento ao r. despacho, que os valores são os 

seguintes:

 1. CUSTAS JUDICIAIS é de R$ 572,67 (Quinhentos e setenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos).

 2. TAXA JUDICIÁRIA, é de R$ 572,67 (Quinhentos e setenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos).

3.

 E para quitar o débito, as guias de recolhimento devem ser 

retiradas/emitidas no site: www.tjmt.jus.br/guias no link Custas e taxas 

finais ou remanescentes.

O referido é verdade dou fé, dada e passada nesta cidade de São José 

do Rio Claro – MT, aos 11 de maio de 2018.

E eu, Vagner de Oliveira Leite Moretti desta comarca digitei e assino.

Vagner de Oliveira Leite Moretti

Distribuidor, Contador e Partidor Judicial

Matricula 24721

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 46-63.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Visto.

Homologo o cálculo confeccionado pela contadoria judicial às fls. 118/120, 

eis que a parte autora não se opôs àquele, conforme se extrai da 

manifestação de fls. 121/122 e inexiste oposição por parte da executada, 

uma vez que deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão de 

decurso de prazo de fls. 124.

Observando o cálculo ora homologado, possível entrever que os 

honorários advocatícios devidos pela autarquia não foram incluídos. 

Assim, defiro o pedido de fls. 121/122.

Logo deverá ser incluído como monta devida, os honorários de 

sucumbência, no valor expresso no cálculo de fls. 123.

Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

nos termos da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1.ª Região.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7717 Nr: 1828-47.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CÍCERO DE LIMA, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Castrillo - OAB:3990 MT, 

JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Visto,

Em atenção ao princípio do contraditório, nos termos do art. 437, §1.º, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do pleito de fls. 258/260.

Findo prazo assinalado, com ou sem resposta, o que deverá ser 

certificado, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 6782 Nr: 989-22.2003.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:3990 

MT

 Visto,

Intime-se a parte autora, pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover a retirada da carta precatória visando sua distribuição no juízo 

competente, ou realize seu preparo para a devida distribuição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 6919 Nr: 1122-64.2003.811.0033

 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: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:3990 

MT

 Vistos,Isto posto, defiro, parcialmente, o pleito de fls. 625/632, apenas no 

que se refere ao levantamente de eventual saldo remanescente 

constritado nos autos.Certifique-se acerca de eventuais valores 

remanescente, constritados via sistema on line, acaso existente, 

expeça-se o compente alvará judicial em favor do exequente, dados 

bancários indicado na petição de fls. 629/632, conforme já determinado na 

decisão de fls. 540/552.Consequentemente, indefiro o pleito de 642/646, 

fls. 647, fls. 649/651 e fls. 670/672, já que o saldo remanescente que 

enventualmente permanece constritado, deverá ser levantado pela parte 

exequente, que nos autos se tratada da empresa ADM do Brasil LTDA. 

Inobstante frisar que a decisão de fls. 540/552 já foi, inclusive, objeto de 

recurso, sendo confirmada em grau recursal, descabe portanto qualquer 

medida envidada pelas partes visando sua modificação, como tenta o 

executado em seus extemporâneos pleitos de fls. 642/646, fls. 647, fls. 

649/651 e fls. 670/672.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79664 Nr: 1391-78.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKO RICHARD MORAES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO 

- OAB:5849/MT

 (...) Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, 

encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por 

enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou 

jurídica) dos motivos que levaram o Juízo a decretar a medida extrema da 

segregação cautelar do indiciado.Destaque-se, por oportuno, que em que 

pese a alegação do indiciado de não ser o verdadeiro autor do crime, 

imputando a autoria a Julio Silva, vulgo “Lagoa”, opondo-se ao 

reconhecimento fotográfico, esta não merece prosperar, visto que 

preenchidos os requisitos elencados no artigo 226, inciso I a IV, do Código 

de Processo Penal.Ademais, é inoportuno o questionamento sobre a 

autoria delitiva nesta fase processual, visto tratar-se de questão de 

mérito, que deve ser analisada no momento processual 

adequado.Saliente-se, por importante, que o fato de o indiciado possuir 

predicados pessoais favoráveis (atividade lícita e endereço fixo) não tem, 

em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, 

quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua 

necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 

120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 

07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 27/03/2017). 3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação de 

prisão preventiva. 4. Cumpra o servidor plantonista, COM URGÊNCIA, as 

seguintes providências por se tratar de processo com RÉU 

PRESO:a)INTIME-SE o indiciado pessoalmente, bem como o patrono do 

indiciado Maiko Richard Moraes Almeida, conforme procuração de fl. 32, 

sobre o teor desta decisão.b)Ciência ao Ministério Público.Por medida de 

economia e celeridade e por ter sido prolatada em plantão judicial, SERVE 

CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51130 Nr: 265-66.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, ANDRÉA 

GARGIULO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO JOSE DA SILVA, BENEDITA PINTO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 
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mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o abandono 

da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas 

processuais pelos Requerentes. Sem verba honorária, porquanto ausente 

manifestação da parte adversa.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as 

anotações, providências e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, 

CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75175 Nr: 3488-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO VILELA ROSSI BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls., requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74330 Nr: 3079-12.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Vistos etc.1. DEFIRO a quota ministerial de fls. 99/100, para determinar o 

sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso de Apelação 

interposto pelo recuperando contra a sentença condenatória de fls. 18/25 

[ação penal nº 2266-82.2017.811.0033, Código 72209], seja pelo princípio 

da presunção de inocência, seja pela característica do processo penal de 

que a fase executória exige o exaurimento da instância ordinária, 

circunstância ainda não verificada.2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

recuperando do teor desta decisão.b)CIÊNCIA ao Ministério 

Público.c)Juntada a Guia de Execução Penal Definitiva, elabore-se novo 

cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação e, em seguida, 

tornem os autos conclusos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65164 Nr: 1000-75.2018.811.0049

 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: MARLY CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 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 apresentada às fls. 

47/55.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41416 Nr: 100-08.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para se evitar arquivamento e posterior pedido de desarquivamento, para 

execução de título judicial, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a 

autora para que se manifeste sobre o trânsito em julgado da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A, KELSON 

GIORDANI MIRANDA DA SILVA - OAB:15617

 Diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do 

CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, mantendo-a até ulterior 

deliberação em contrário.No mais, DETERMINO a intimação do patrono do 

acusado para que colacione a devida procuração nos autos a fim de se 

regularizar a representação processual nos presentes, no prazo de 05 

(cinco) dias.Ciência ao MPE.Intime-se.De Alto Araguaia/MT para Alto 

Garças/MT, 08 de maio de 2018.____________________________IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54487 Nr: 542-03.2018.811.0035

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Vigolo, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que este Magistrado está respondendo pela Comarca em 

Substituição legal, sendo inviável o deslocamento para a mesma e 

considerando ainda que a complexidade da matéria exige um estudo 

aprofundado dos autos, uma vez que poderá ter decisão capaz de afetar 

inúmeras pessoas, atrelado ao fato de que a licença concedida ao Juiz 

Titular não ultrapassará, nesse momento, 15(quinze) dias, determino que 

os autos permaneçam conclusos para deliberações, quando de seu 

retorno, uma vez que é o Magistrado melhor conhecedor dos autos e da 

situação em concreto.

 Às providências. Cumpra-se.

De Alto Araguaia para Alto Garças.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48191 Nr: 1061-12.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonio Elmo Darui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutripaves Comercio e Repres. de Produtos 

Agropecuários Ltda, Sandra Maria Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 04/2018/DF - V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE ALTO TAQUARI

* O Edital n° 04/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35622 Nr: 990-04.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DA COSTA SANTOS, mjds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por consequência, SUSPENSA A 

EXECUÇÃO até a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 922 

do Código de Processo Civil.

II – Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado JOÃO 

BATISTA JESUS DE SOUZA, a fim de colocá-lo em liberdade, salvo se 

estiver preso por outro motivo.

III – Em seguida, proceda-se à INCLUSÃO da Sra. Nilfa Lima de Jesus 

(qualificada na petição de acordo) no polo passivo da ação.

IV – Por fim, aguarde-se em arquivo provisório o cumprimento do acordo.

Alto Taquari/MT, 8 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21343 Nr: 153-85.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Fracalino dos Santos, Lazaro Antonio 

Bento Ferreira, Uilian Salvador Rodrigues, Ivanildo de Assis Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Chaves de Morais - 

OAB:10.541/ GO, Defensoria Pública do Est. de Mato Grosso - OAB:, 

Edson Roberto Castanho - OAB:8825-A/MT, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código nº 21343

SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fls.271/273, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus ELIAS 

FRACALINO DOS SANTOS, LAZARO ANTONIO BENTO FERREIRA e 

UILIAN SALVADOR RODRIGUES, em decorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para patrocinar a 

defesa do réu UILIAN SALVADOR RODRIGUES no importe de 4 (quatro) 

URH.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Alto Taquari/MT, 03 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23095 Nr: 809-08.2012.811.0092

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosicleia Menezes de Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renato pereira da silva - 

OAB:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 887-89.2018.811.0092

 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 Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Fernando Luz Pereira - OAB:OAB/MT: 18473-A, Moisés 

Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 18, bem 

como acerca do teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 756-17.2018.811.0092

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A 

OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 18, bem 

como acerca do teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46624 Nr: 444-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Coelho de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIANA COPETTI - 

OAB:22265

 Cód. nº 46624

I – Apresentada resposta à acusação (fls. 2.932/2.939), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 

14h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 08 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36883 Nr: 354-04.2016.811.0092

 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: João Brasil Kohlrausch, Romeu Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, FRANCISCO EGINO MICHELS, IMARA CRISTINA ERPEN 

MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos tão 

somente para afastar a incidência dos juros moratórios e multa contratual 

no período da inadimplência, permitindo tão somente a cobrança da 

comissão de permanência, ficando resolvido o mérito da causa, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro 

no § 2º do art. 85 do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I.Alto 

Taquari/MT, 10 de junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22435 Nr: 152-66.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Terodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 22435

Sentença.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual 

com pedido Liminar ajuizada por Eliane Teodoro da Silva, em face do 

Banco ITAÚCARD S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme decisão de fls. 79, foi determinada a intimação 

pessoal da requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito.

 Contudo, mesmo sendo intimada não houve manifestação, conforme 

certidão de fls. 83.

É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo intimada (fls. 82), mantendo-se inerte 

até a presente data, conforme certidão de fls. 83.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000098-10.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RULLI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES 

AGRICOLAS (RÉU)

3 IRMAOS TRANSPORTE E COLHEITA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000098-10.2017.8.11.0092. AUTOR: RULLI & CIA LTDA - ME RÉU: 3 

IRMAOS TRANSPORTE E COLHEITA LTDA - EPP, BRASILAGRO - 

COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS De acordo com 

o disposto no art. 866 do CPC, o juiz poderá ordenar a penhora de 

percentual de faturamento de empresa se o executado não tiver outros 

bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou 

insuficientes para saldar o crédito executado. No caso em tela, 

considerando que o exequente não demonstrou o esgotamento na 

localização de outros bens, determino a intimação da parte executada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, nomear bens à penhora, sob pena de 

constrição de percentual de faturamento da empresa. ALTO TAQUARI, 9 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-75.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VILELA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010133-75.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: FABIO VILELA DE CARVALHO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT I – 

Conforme sentença (ID 7165645) foi homologo os valores apresentados 

pelo exequente ante a falta de manifestação do executado, mesmo citado. 

II – Conforme manifestação do exequente (ID 7165657) foi requerido a 

expedição do RPV em favor da autora, renunciando aos valores que 

excederem o limite para sua emissão Assim, determino: I – Nos termos do 

artigo 3º do Provimento nº 11/2017, do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, o cálculo de liquidação do débito será realizado 

pelo Departamento da Secretara Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, devendo ser encaminhando ao referido departamento, por meio do 

Malote Digital, acompanhado da sentença, o acórdão, se houver, o(s) 

título(s) que deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo 

originário da liquidação e informação referente à prioridade legal; II – Com a 

vinda dos cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso 

requisitando o pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do anexo I do Provimento acima destacado. Alto Taquari/MT, 11 de 

junho de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 1509-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Autos n°42681

Dê-se vista ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 08 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46572 Nr: 239-75.2014.811.0084

 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: MSC, MSC, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Cesar Maciel 

Menecello - OAB:13146/MT, ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenita Egina de Assunção 

Carvalho - OAB:20643, ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO CARVALHO - 

OAB:20643/O

 Vistos.

Nos termos do § 2º artigo 1.023 do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada 

(Espólio de Josephina Garcia Cordovez, representado por Silmara Simões 

Salzedas) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos 

embargos de declaração interposto, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55636 Nr: 871-62.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora da devedora, ex vi 

do artigo 321 do CPC/2015, uma vez que a falha apontada é 

sanável.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 06 de junho de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46735 Nr: 395-63.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza, Ignez Felicia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda executiva em que a parte exequente sem comprovar 

diligências no sentido de obter o endereço dos executados para a 

realização da citação, requereu buscas judiciais com intuito de conseguir 

tais informações.

É o relato do necessário.

Decido.

 Como o exequente não juntou quaisquer indícios de que foi feito 

pesquisas para a localização dos endereços corretos dos executados, 

não pode ser perpetrado o processo de forma indefinida com a realização 

de pesquisas judiciais, que por si só, ferem o princípio da imparcialidade, 

quando não comprovado a incapacidade da parte de localização do 

endereço correto.

Sendo assim, INDEFIRO os pedidos de fl. 109, tendo em vista que a parte 

exequente mais uma vez não utilizou todos os meios possíveis na tentativa 

de localização dos endereços dos executados a serem citados, bem como 

trata-se de diligência que compete à parte autora e não ao Estado-Juiz.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção do feito.

Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47865 Nr: 260-17.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Shalon, Sérgio Kendi Miyashita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA SILVA, MARGARETH 

DE FÁTIMA SILVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 811-31.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos para 

requerer o que entender de direito e fornecer o endereço atualizado do 

executado, no prazo legal, haja vista retorno da carta precatória com 

diligência negativa à ref. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 420-37.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RHDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL, LEFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54925 Nr: 433-36.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAIR CARDOSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL - O EXMO SR. DR. RENATO DE ALMEIDA COSTA FILHO – MM. JUIZ 

DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPUTANGA, no 

uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 

11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público as INSCRIÇÕES 

DEFERIDAS E INDEFERIDAS no Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado para estudantes do Ensino Médio e Superior em Direito para a 

Comarca de Araputanga/MT, mediante as condições estabelecidas no 

Edital N. 01/2018/DF, disponibilizado em 17/05/2018, no DJE n. 10258.

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70479 Nr: 2249-65.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Vaz Teodoro - ME, Vera Lucia Vaz 

Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca da correpondência devolvida pelo Correio juntada na ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69205 Nr: 1451-07.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCON - Sociedade de Educação Continuada 

Ltda, UNITINS - Universidade do Tocantins, Univali - Fundação 

Universidade do Vale do Itajai, Fael Sociedade Tecnica e Educacional da 

Lapa S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES PAMPLONA 

ZIMMERMANN - OAB:8685, Simone Zonari Letchacoski - 

OAB:18.445/PR

 intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca da correpondência devolvida pelo Correio juntada na ref. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 1387-26.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Jhon Deere S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

documentos juntados nos autos no dia 7/6/2018, ref. 17.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUTE DE LAET E 

SOARES, para devolução dos autos nº 2376-28.2001.811.0038, Protocolo 

6308, 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): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50266 Nr: 36-28.2012.811.0038

 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: Marivaldo Soares Nunes da Silva, Izailta Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldina Silva Sardinha, Francisca Bueno da 

Silva Rocha, Nelson Bueno de Magalhães, Maria Bueno Magalhães, 

Guaraciaba Bueno de Lima, Emanoel André de Lima, Pedro Bueno 

Sardinha, Maria Bueno Sardinha, João Bueno de Sardinha, Maria 

Guaraciaba Sardinha, Geraldo Bueno da Silva, Joana Bueno da Silva, 

Felizarda Sardinha de Aquino, Cecílio Ferreira de Aquino, Sérgio Soares 

Sardinha, Vera Lucia Bueno Sardinha, Veronica Soares Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca da carta precatória juntada nos autos, ref. 13.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52864 Nr: 206-63.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Dist. De Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-B

 (...) Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.
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Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) CITAVEL DIST. DE 

VEÍCULOS LTDA no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais eventualmente remanescentes, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que já 

celebrado o pagamento em acordo.

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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000099-26.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 1000099-26.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a 

defesa, assim como possível o processamento com base no procedimento 

do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 910, caput e §§, aplicado 

subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado n. 3 do XIII 

Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar assistência judiciária 

aos necessitados, inclusive nos locais onde não instalada a Defensoria 

Pública, desativada essa (retrocesso), ou, instalada, é insuficiente para o 

atendimento da demanda na Comarca – CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e 

LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e exigível de pagamento em 

desfavor do devedor/executado, decorrente de nomeação/designação 

do(a) credor(a)/exequente para atuar como curador(a)/advogado(a) 

dativo e a efetiva prestação do serviço pelo profissional, que resultaram 

na expedição de certidão judicial em seu favor pelo cartório do juízo - art. 

22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso posto, por prescindível a 

audiência de conciliação e possibilidade de que seja feita/apresentada por 

escrito, assim como antecipar o fato de que a Procuradoria do Estado não 

mandará profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite/intime a Fazenda Pública devedora/executada para 

OPOR embargos/impugnação no prazo máximo de 30 (trinta) dias - CPC, 

art. 730, com redação dada pelo art. 1º – B, da Lei n. 9.494/1997, 

acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, arts. 535, caput, 910, caput 

e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele 

previstos, sob pena de perda do direito de abatimento no processo - art. 

100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos/impugnação serão interpostos 

nos próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado n. 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte 

devedora/executada NÃO APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à 

execução, deixando o prazo transcorrer in albis, desde já DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela DEJAUX; b) expedição de 

ofício requisitório de Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 256 UPF/MT); c) intimação das partes do teor do 

ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, 

DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e diante do 

atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro 

em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa, independentemente de precatório na hipótese de créditos com 

valor igual ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003. Em sendo 

necessário decidir algo diverso, volte-me concluso. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de junho de 2018 - 08:40:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. 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 
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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. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II - 

de valor que afirma remanescente, INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), 

na forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento do valor incontroverso 

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$ 5.092,32 (cinco mil e noventa e dois reais 

e trinta e dois 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. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 8 de junho de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. 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 
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entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II - 

de valor que afirma remanescente, INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), 

na forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento do valor incontroverso 

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$ 5.092,32 (cinco mil e noventa e dois reais 

e trinta e dois 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. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 8 de junho de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-58.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

MT9898/O-O 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 16h00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000071-58.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: LUCIENE FERREIRA 

GONCALVES 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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) 

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: 1000044-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA, 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA MARI 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 17:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000044-12.2017.8.11.0038; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ADMILSON BENTO GOMES REQUERIDA: BANCO 

BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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
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Processo Número: 1000044-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA, 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ROGER FERNANDES - 

MT0008343A-O 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 17:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000044-12.2017.8.11.0038; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ADMILSON BENTO GOMES 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAR VENTURA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Serasa Experian (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA: BERNARDO REODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 Hora: 13:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000122-06.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: ESMAR VENTURA DA CRUZ REQUERIDA: SERASA 

EXPERIAN 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAR VENTURA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Serasa Experian (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE 

SOUZA - MT23088/O 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 Hora: 13:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000122-06.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: ESMAR VENTURA DA CRUZ 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000118-32.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - MT0012669A-O 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/09/2018 

Hora: 13h00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000118-32.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: JOAO 

GARCIA DIAS 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000117-47.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PACHECO BAIOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - MT0012669A-O 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000117-47.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: ANDERSON 

PACHECO BAIOTO 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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 
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MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-25.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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. 1000112-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIAS SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 – CPC, art. 273 

e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes ELIAS SOARES DA CRUZ 

e BANCO BRADESCO S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos de crédito/banco de dados - Sistema de Informações de Crédito 

do Banco Central – SCR, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela 

parte adversa, a inversão do ônus probatório, bem como a citação da 

parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos 

causados. Narra que é cliente da instituição financeira reclamada e, 

apesar do adimplemento de débito pretérito, tem seu nome mantido 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados - Sistema de Informações 

de Crédito do Banco Central – SCR, assim como não foi o contato 

extrajudicial suficiente para a sanatória. 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 de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ademais, por ser hipótese de 

relação de consumo e, igualmente, presentes os requisitos 

caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da 

parte autora, segundo as regras ordinárias de experiências, para trazer 

provas outras e, ainda, verossimilhança de suas alegações apresentadas. 

Essa tem fundamento na necessidade de estabelecer o equilíbrio da 

relação jurídica entre as partes no processo civil, motivo pelo qual não há 

alegar inobservância ao princípio da isonomia entre essas, pois tem o 

consumidor o direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a 

inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos e necessário. 

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. A 

verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito atual e reconhecimento da indevida 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como o periculum in mora, uma vez que o citado 

registro/restrição já vem causando prejuízos e caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil 

reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. O reclamante 

alega o adimplemento integral de débito pretérito, contudo seu nome ainda 

é mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, 

que segundo informações do Banco Central é “um instrumento de registro 

e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças 

prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a 

pessoas físicas e jurídicas no país. Foi criado pelo Conselho Monetário 

Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre 

armazenar as informações encaminhadas e também disciplinar o processo 

de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras 

participantes”. Ademais, esclarece que, “As instituições financeiras são 

responsáveis pelo encaminhamento sistemático de dados sobre as 

operações de crédito. Cumpre a elas também corrigir ou excluir as 

informações imprecisas. Eventuais questionamentos judiciais devem ser 

encaminhados diretamente à instituição financeira que informou os dados 

s o b r e  a  o p e r a ç ã o ” .  -  D i s p o n í v e l  e m 

https://www.bcb.gov.br/fis/crc/port/introducao.asp : Acesso em: 

21/5/2018. A jurisprudência do STJ é de que “a inscrição no Sisbacen é 

semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto 

inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor”. (AgRg no AREsp 

652.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015). Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar que seja excluído o nome de ELIAS SOARES DA CRUZ 

dos registros/banco de dados de(a) SISBACEN - Sistema de Informações 

de Crédito do Banco Central – SCR como Prejuízo de R$. 722,58 

(setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). OFICIE, com 

URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, 

sem prejuízo de sua retirada pela instituição financeira reclamada. 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 
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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, 21 de maio de 2018 - 

22:17:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. ARAPUTANGA, 11 de junho de 2018 JUSCENIL ALVES DE 

ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000396-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000396-67.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: ADRIANA 

PIMENTA DA SILVA 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/09/2018 Hora: 15h00 (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. ARAPUTANGA - MT, 11 de junho 

de 2018 Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. 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: 1000252-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA KREMER CECCHELE GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-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. 1000252-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDNA KREMER CECCHELE 

GRASSIOTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDNA KREMER CECCHELE GRASSIOTE em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. Aduz a 

reclamante que houve uma queda de energia na data de 20/10/2016, 

ocasionando danos em seu televisor e máquina de lavar, tendo sido 

solicitado providencias junto a requerida, que após vistoria na residência 

da autora, informou que a televisão não estava queimada, portando não 

haveria ressarcimento, e que com relação a máquina tanquinho havia 

necessita de um laudo técnico para constar o dano, sendo prometido a 

visita de um técnico que nunca apareceu. Requerendo portanto os danos 

matérias e morais que alega ter sofrido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

ao requerente. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Verifica-se que, apesar do pedido de verificação realizado junto a 

requerida (id 9906712), a autora não produziu nenhuma prova de suas 

alegações. Não há nos autos nenhum laudo, relatório de vistoria, ou até 

comprovação dos valores requeridos a título de ressarcimento. A autora 

poderia ter solicitado vistoria por meio de particulares ou até mesmo 

através da garantia autorizada dos produtos, a fim de produzir 

documentos que demostrem o alegado na exordial, bem como a 

responsabilidade da requerida, contudo, não o fez, inexistindo, portanto, 
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qualquer dever de reparação. É cediço que a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão. 

Apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Ao lado disso, no processo civil pátrio, predomina o princípio dispositivo, o 

"ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor(art. 333 do CPC, incisos I e II).” Logo, é 

inconcebível, portanto, o deferimento de pretensões embasadas em meras 

presunções, carecedoras de aparato probatório hábil a lhes dar 

sustentação. Nessa senda, e, no que concerne aos danos materiais 

suscitados, é de se destacar, conforme pacífica, e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. No que diz 

respeito aos danos morais, não há qualquer prova dos danos alegados 

pela autora, os quais por si só, não rendem ensejo à indenização 

pretendida, portanto, a improcedência de tais pedidos é medida que se 

impõe ao presente caso. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 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. 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, 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: 1000252-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA KREMER CECCHELE GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-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. 1000252-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDNA KREMER CECCHELE 

GRASSIOTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDNA KREMER CECCHELE GRASSIOTE em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. Aduz a 

reclamante que houve uma queda de energia na data de 20/10/2016, 

ocasionando danos em seu televisor e máquina de lavar, tendo sido 

solicitado providencias junto a requerida, que após vistoria na residência 

da autora, informou que a televisão não estava queimada, portando não 

haveria ressarcimento, e que com relação a máquina tanquinho havia 

necessita de um laudo técnico para constar o dano, sendo prometido a 

visita de um técnico que nunca apareceu. Requerendo portanto os danos 

matérias e morais que alega ter sofrido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

ao requerente. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Verifica-se que, apesar do pedido de verificação realizado junto a 

requerida (id 9906712), a autora não produziu nenhuma prova de suas 

alegações. Não há nos autos nenhum laudo, relatório de vistoria, ou até 

comprovação dos valores requeridos a título de ressarcimento. A autora 

poderia ter solicitado vistoria por meio de particulares ou até mesmo 

através da garantia autorizada dos produtos, a fim de produzir 

documentos que demostrem o alegado na exordial, bem como a 

responsabilidade da requerida, contudo, não o fez, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. É cediço que a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão. 

Apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Ao lado disso, no processo civil pátrio, predomina o princípio dispositivo, o 

"ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor(art. 333 do CPC, incisos I e II).” Logo, é 

inconcebível, portanto, o deferimento de pretensões embasadas em meras 

presunções, carecedoras de aparato probatório hábil a lhes dar 

sustentação. Nessa senda, e, no que concerne aos danos materiais 

suscitados, é de se destacar, conforme pacífica, e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. No que diz 

respeito aos danos morais, não há qualquer prova dos danos alegados 

pela autora, os quais por si só, não rendem ensejo à indenização 

pretendida, portanto, a improcedência de tais pedidos é medida que se 

impõe ao presente caso. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 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. 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 _______________________ 
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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: 1000093-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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. 1000093-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JANETE GONCALVES DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA em face de B2W 

COMPANHIA DIGITAL – SUBMARINO MARKETPLACE. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A autora alega ter efetuado a compra de um acessório 

para sua máquina de costura (calcador overloque com sistema de corte), 

pelo valor de R$ 74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), com pagamento através de boleto bancário, através do site da 

requerida no dia 28/01/2017, com previsão de entrega para a data de 

15/02/2017. Prossegue afirmando que passados quase um mês da data 

prevista de entrega entrou em contato com a requerida via e-mail, sendo 

informada em 13/03/2017, que houve um atraso na entrega, pedindo 

desculpas e solicitando seus dados bancários para estorno. Alega que 

por não possuir conta bancária, informou o número da conta de sua filha, 

sendo a mesma conta que efetuou o pagamento do boleto, contudo 

recebeu e-mail da requerida informando que a conta deveria estar em 

nome da autora, tendo optado pela ordem de pagamento, também negado 

pela requerida sob alegação de que deveria ser realizada por meio de 

conta no banco ITAU, contudo, sequer possui tal banco nesta urbe. Aduz 

que, após confirmação de que não seria entregue o produto, por e-mail, 

adquiriu o produto em outro site, ante a necessidade em seu negócio, 

sendo que trabalha como costureira para mantença de sua família. 

Anexou diversos e-mails de tentativa de solução, aduzindo que para sua 

surpresa após tanto tempo e conversas de estorno recebeu o produto em 

sua residência, contudo, por ter se passado tanto tempo e já adquirido 

outro, estornou via correio, por AR, apesar disso, até a presente data não 

recebeu os valores pago pelo produto. Sustenta que tentou resolver 

administrativamente por e-mails juntados a exordial, contudo, a requerida 

não efetuou a devolução do valor pago. Aduz que a situação lhe causou 

dano material e moral, requerendo a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização. Em contestação, a requerida não nega os 

fatos, e atribuiu a responsabilidade pelo atraso na entrega à sua parceira 

comercial. Porém, é inegável sua responsabilidade pela sua rede logística, 

e pelos atos de seus prepostos contratados e empresas parceira. Passo 

a analisar a preliminar suscitada. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida em contestação, pois a autora adquiriu o produto na 

plataforma eletrônica mantida pela requerida na internet, denominada 

“AmericanasMarketPlace”, onde sua marca é ostensivamente divulgada. 

Ademais, o pagamento foi direcionado à requerida, conforme se verifica 

no comprovante juntado. Portanto, ainda que a venda tenha se 

concretizado através de um parceiro comercial, a requerida também é 

responsável pela comercialização, e integra a cadeia de consumo, 

tornando-se solidariamente responsável pela reparação dos danos (art. 

7º, parágrafo único, do CDC). Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Restou 

incontroverso que a autora adquiriu em 28/01/17, no sítio eletrônico da 

requerida, determinado acessório de máquina no valor de R$ 74,49 

(setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), tendo efetuado o 

pagamento, via boleto. Incontroverso, ainda, que o produto deveria ser 

entregue em 15/02/17, contudo, não foi cumprido o ajustado com o 

consumidor. Ordinariamente, o mero inadimplemento ou cumprimento 

irregular do contrato não gera indenização por danos morais. Entretanto, 

penso que as circunstâncias do caso concreto transcendem ao mero 

aborrecimento, indicando que o autor sofreu abalo subjetivo motivado pela 

lesão à sua boa-fé e ao dever de lealdade contratual. Com efeito, a 

entrega dos produtos adquiridos pela autora foi inicialmente negada, por 

meio de cancelamento e pedido de conta bancaria para estorno dos 

valores, e após muito tempo do prazo contratual de entrega, recebidos 

sem qualquer contato anterior explicando o ocorrido. Nessa senda, e, no 

que concerne aos danos materiais suscitados, é de se destacar, 

conforme pacífica, e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do 

quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, o que fora demonstrado nos 

autos por meio do comprovante de pagamento, bem como valor do envio 

via correio por AR. Portanto, condeno a requerida a ressarcir os danos 

matérias devidamente comprovados pela autora no valor de R$ 111,39 

(cento e onze reais e trinta e nove centavos), na forma simples, por não 

restar configurada má fé da requerida. Evidente, portanto, que a autora 

gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou privada da 

utilização do bem, necessário para seu trabalho e mantença familiar, e 

teve frustrada uma legítima expectativa decorrente do contrato firmado, 

sem justificativa plausível. Em tal contexto, imaginável sentimento de raiva, 

desconforto e indignação do consumidor, em patamar representativo de 

efetiva lesão à direito da personalidade, inconfundível com um mero 

aborrecimento da vida cotidiana. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E 

NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). Nessa 

quadra, a requerida deve ser condenada a compensar o dano imaterial 

suportado pela autora, restando sua liquidação. A compensação pelo 

dano imaterial nas relações de consumo deve observar o caráter 

preventivo e reparatório (artigo 6º, inciso VI do CDC), além da gravidade, 

da natureza e repercussão da ofensa; a intensidade do sofrimento; o grau 

de culpa e a situação econômica do ofensor, bem como as circunstâncias 

que envolveram os fatos. Vale citar mais uma vez a lição do Prof. Rogério 

Donnini: "A real proteção aos direitos da personalidade se perfaz com a 

prevenção e a reparação de danos, ou seja, quando lesões são evitadas 

na hipótese de ameaça (art. 12 do Código Civil), quando se requerer a sua 

cessação, ou mediante uma efetiva, equilibrada e proporcional reparação 

do dano causado" (in, Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto 

Alegre, Ed. Sérgio Antonio Fabris, 2015, pág. 157). Considerando a 

repercussão do fato na vida da parte autora, bem como a reprovabilidade 

da conduta da requerida, além do caráter preventivo e compensatório do 

dano moral, arbitro-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a 

reclamada indenizar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 
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base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

111,39 (cento e onze reais e trinta e nove centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que 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 §§. 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 – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - 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. 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: 1000093-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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. 1000093-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JANETE GONCALVES DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA em face de B2W 

COMPANHIA DIGITAL – SUBMARINO MARKETPLACE. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A autora alega ter efetuado a compra de um acessório 

para sua máquina de costura (calcador overloque com sistema de corte), 

pelo valor de R$ 74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), com pagamento através de boleto bancário, através do site da 

requerida no dia 28/01/2017, com previsão de entrega para a data de 

15/02/2017. Prossegue afirmando que passados quase um mês da data 

prevista de entrega entrou em contato com a requerida via e-mail, sendo 

informada em 13/03/2017, que houve um atraso na entrega, pedindo 

desculpas e solicitando seus dados bancários para estorno. Alega que 

por não possuir conta bancária, informou o número da conta de sua filha, 

sendo a mesma conta que efetuou o pagamento do boleto, contudo 

recebeu e-mail da requerida informando que a conta deveria estar em 

nome da autora, tendo optado pela ordem de pagamento, também negado 

pela requerida sob alegação de que deveria ser realizada por meio de 

conta no banco ITAU, contudo, sequer possui tal banco nesta urbe. Aduz 

que, após confirmação de que não seria entregue o produto, por e-mail, 

adquiriu o produto em outro site, ante a necessidade em seu negócio, 

sendo que trabalha como costureira para mantença de sua família. 

Anexou diversos e-mails de tentativa de solução, aduzindo que para sua 

surpresa após tanto tempo e conversas de estorno recebeu o produto em 

sua residência, contudo, por ter se passado tanto tempo e já adquirido 

outro, estornou via correio, por AR, apesar disso, até a presente data não 

recebeu os valores pago pelo produto. Sustenta que tentou resolver 

administrativamente por e-mails juntados a exordial, contudo, a requerida 

não efetuou a devolução do valor pago. Aduz que a situação lhe causou 

dano material e moral, requerendo a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização. Em contestação, a requerida não nega os 

fatos, e atribuiu a responsabilidade pelo atraso na entrega à sua parceira 

comercial. Porém, é inegável sua responsabilidade pela sua rede logística, 

e pelos atos de seus prepostos contratados e empresas parceira. Passo 

a analisar a preliminar suscitada. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida em contestação, pois a autora adquiriu o produto na 

plataforma eletrônica mantida pela requerida na internet, denominada 

“AmericanasMarketPlace”, onde sua marca é ostensivamente divulgada. 

Ademais, o pagamento foi direcionado à requerida, conforme se verifica 

no comprovante juntado. Portanto, ainda que a venda tenha se 

concretizado através de um parceiro comercial, a requerida também é 

responsável pela comercialização, e integra a cadeia de consumo, 

tornando-se solidariamente responsável pela reparação dos danos (art. 

7º, parágrafo único, do CDC). Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Restou 

incontroverso que a autora adquiriu em 28/01/17, no sítio eletrônico da 

requerida, determinado acessório de máquina no valor de R$ 74,49 

(setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), tendo efetuado o 

pagamento, via boleto. Incontroverso, ainda, que o produto deveria ser 

entregue em 15/02/17, contudo, não foi cumprido o ajustado com o 

consumidor. Ordinariamente, o mero inadimplemento ou cumprimento 

irregular do contrato não gera indenização por danos morais. Entretanto, 

penso que as circunstâncias do caso concreto transcendem ao mero 

aborrecimento, indicando que o autor sofreu abalo subjetivo motivado pela 

lesão à sua boa-fé e ao dever de lealdade contratual. Com efeito, a 

entrega dos produtos adquiridos pela autora foi inicialmente negada, por 

meio de cancelamento e pedido de conta bancaria para estorno dos 

valores, e após muito tempo do prazo contratual de entrega, recebidos 

sem qualquer contato anterior explicando o ocorrido. Nessa senda, e, no 

que concerne aos danos materiais suscitados, é de se destacar, 

conforme pacífica, e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do 

quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, o que fora demonstrado nos 

autos por meio do comprovante de pagamento, bem como valor do envio 

via correio por AR. Portanto, condeno a requerida a ressarcir os danos 

matérias devidamente comprovados pela autora no valor de R$ 111,39 

(cento e onze reais e trinta e nove centavos), na forma simples, por não 

restar configurada má fé da requerida. Evidente, portanto, que a autora 

gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou privada da 

utilização do bem, necessário para seu trabalho e mantença familiar, e 

teve frustrada uma legítima expectativa decorrente do contrato firmado, 

sem justificativa plausível. Em tal contexto, imaginável sentimento de raiva, 

desconforto e indignação do consumidor, em patamar representativo de 

efetiva lesão à direito da personalidade, inconfundível com um mero 

aborrecimento da vida cotidiana. Nesse sentido é o entendimento do 
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VENDA A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E 

NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). Nessa 

quadra, a requerida deve ser condenada a compensar o dano imaterial 

suportado pela autora, restando sua liquidação. A compensação pelo 

dano imaterial nas relações de consumo deve observar o caráter 

preventivo e reparatório (artigo 6º, inciso VI do CDC), além da gravidade, 

da natureza e repercussão da ofensa; a intensidade do sofrimento; o grau 

de culpa e a situação econômica do ofensor, bem como as circunstâncias 

que envolveram os fatos. Vale citar mais uma vez a lição do Prof. Rogério 

Donnini: "A real proteção aos direitos da personalidade se perfaz com a 

prevenção e a reparação de danos, ou seja, quando lesões são evitadas 

na hipótese de ameaça (art. 12 do Código Civil), quando se requerer a sua 

cessação, ou mediante uma efetiva, equilibrada e proporcional reparação 

do dano causado" (in, Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto 

Alegre, Ed. Sérgio Antonio Fabris, 2015, pág. 157). Considerando a 

repercussão do fato na vida da parte autora, bem como a reprovabilidade 

da conduta da requerida, além do caráter preventivo e compensatório do 

dano moral, arbitro-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a 

reclamada indenizar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

111,39 (cento e onze reais e trinta e nove centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que 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 §§. 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 – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - 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. 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: 1000080-20.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 1000080-20.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÕES DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 

e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, PROCESSOS n. 1000080-20.2018.8.11.0038 e 

1000081-05.2018.8.11.0038, ambas tendo como partes VICENTE DA 

SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que aquela requer in initio litis e 

inaudita altera parte seja determinado a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, a declaração de 

inexistência do débito, a inversão do ônus probatório, bem como a citação 

da parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os 

danos causados. Narra que foi realizar compras e “tomou conhecimento 

que constava em seu nome 02 (duas) restrições no SERASA inserida pela 

empresa Telefônica Brasil S.A., a 01ª (primeira) restrição no valor de R$ 

106,39 (cento e seis reais e trinta e nove centavos), contrato sob o n° 

0259655604, e a 02ª (segunda) restrição no valor R$ 152,96 (cento e 

cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), contrato sob o n° 

0258381909, ambas totalmente desconhecidas e indevidas pelo autor”. 

Aduz que sofre com estelionatários e já ajuizou ações outras em 2016 as 

quais foram julgadas procedentes, pugnando em ações diversas n. 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038 a obrigação de 

fazer, declaração de inexistência e indenização de 40 (quarenta) salários 

mínimos – R$. 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). 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. In 

limine, a fim de evitar eventual manobra para majorar indenização quando 

da  d i s t r i bu ição  dessas  2  (duas )  ações  d i ve rsas  n . 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038, porque 

aparentemente apresenta as mesmas partes, causa de pedir e pedidos 

mediatos, ainda que o imediato seja respectivamente a 1ª (primeira) 

restrição no valor de R$ 106,39 (cento e seis reais e trinta e nove 

centavos), contrato sob o n. 0259655604, e a 2ª (segunda) restrição no 

valor R$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), contrato sob o n. 0258381909, DETERMINO a conexão entre as 

ações e julgamento conjunto para obstar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. 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 de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 

17, equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter 

sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. 

Toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao 

consumidor para efeito da proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. 

Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, terceiros que, embora 

não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos 

pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. Ademais, por 

ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, presentes os 

requisitos caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias de 
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experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de suas 

alegações apresentadas. Essa tem fundamento na necessidade de 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes no processo 

civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao princípio da isonomia 

entre essas, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa 

em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes os 

requisitos e necessário. 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. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem como o periculum in mora, 

uma vez que o citado registro/restrição já vem causando prejuízos e caso 

não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente causará 

outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. 

A parte reclamante nega a celebração de negócios jurídicos com a 

fornecedora reclamada, afirma ter sido vítima de alguma fraude e que as 

inscrições/anotações causam danos. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar que seja excluído o nome de VICENTE DA SILVA dos 

registros/banco de dados de(a) SEARASA, relacionado ao débito no valor 

de R$ 106,39 (cento e seis reais e trinta e nove centavos), contrato sob o 

n. 0259655604, e no valor R$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e 

noventa e seis centavos), contrato sob o n. 0258381909, lançados por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.. OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) 

pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, fazendo-o através do sistema 

SERASAJUD. 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 - 

15:19:47. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-05.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 1000081-05.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÕES DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 

e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, PROCESSOS n. 1000080-20.2018.8.11.0038 e 

1000081-05.2018.8.11.0038, ambas tendo como partes VICENTE DA 

SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que aquela requer in initio litis e 

inaudita altera parte seja determinado a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, a declaração de 

inexistência do débito, a inversão do ônus probatório, bem como a citação 

da parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os 

danos causados. Narra que foi realizar compras e “tomou conhecimento 

que constava em seu nome 02 (duas) restrições no SERASA inserida pela 

empresa Telefônica Brasil S.A., a 01ª (primeira) restrição no valor de R$ 

106,39 (cento e seis reais e trinta e nove centavos), contrato sob o n° 

0259655604, e a 02ª (segunda) restrição no valor R$ 152,96 (cento e 

cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), contrato sob o n° 

0258381909, ambas totalmente desconhecidas e indevidas pelo autor”. 

Aduz que sofre com estelionatários e já ajuizou ações outras em 2016 as 

quais foram julgadas procedentes, pugnando em ações diversas n. 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038 a obrigação de 

fazer, declaração de inexistência e indenização de 40 (quarenta) salários 

mínimos – R$. 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). 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. In 

limine, a fim de evitar eventual manobra para majorar indenização quando 

da  d i s t r i bu ição  dessas  2  (duas )  ações  d i ve rsas  n . 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038, porque 
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aparentemente apresenta as mesmas partes, causa de pedir e pedidos 

mediatos, ainda que o imediato seja respectivamente a 1ª (primeira) 

restrição no valor de R$ 106,39 (cento e seis reais e trinta e nove 

centavos), contrato sob o n. 0259655604, e a 2ª (segunda) restrição no 

valor R$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), contrato sob o n. 0258381909, DETERMINO a conexão entre as 

ações e julgamento conjunto para obstar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. 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 de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 

17, equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter 

sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. 

Toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao 

consumidor para efeito da proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. 

Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, terceiros que, embora 

não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos 

pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. Ademais, por 

ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, presentes os 

requisitos caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias de 

experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de suas 

alegações apresentadas. Essa tem fundamento na necessidade de 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes no processo 

civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao princípio da isonomia 

entre essas, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa 

em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes os 

requisitos e necessário. 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. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem como o periculum in mora, 

uma vez que o citado registro/restrição já vem causando prejuízos e caso 

não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente causará 

outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. 

A parte reclamante nega a celebração de negócios jurídicos com a 

fornecedora reclamada, afirma ter sido vítima de alguma fraude e que as 

inscrições/anotações causam danos. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar que seja excluído o nome de VICENTE DA SILVA dos 

registros/banco de dados de(a) SEARASA, relacionado ao débito no valor 

de R$ 106,39 (cento e seis reais e trinta e nove centavos), contrato sob o 

n. 0259655604, e no valor R$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e 

noventa e seis centavos), contrato sob o n. 0258381909, lançados por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.. OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) 

pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, fazendo-o através do sistema 

SERASAJUD. 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 - 

15:24:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-43.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010079-43.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIEL GONCALVES DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 
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9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. 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 

t ratando 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. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 5 de 

junho de 2018 - 13:00:07. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-87.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(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. 1000082-87.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RCI BRASIL 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 -, ajuizada por VICENTE DA SILVA em desfavor de 

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, 

em que requer, entre pedidos outros, in initio litis e inaudita altera parte a 

determinação liminar e a condenação da reclamada em obrigação de fazer 

relacionada a veículo Renault Sandero - OBV 6556 - financiado 

irregularmente em nome do reclamante, bem como indenizar/compensar 

por supostos danos causados. Narra que ajuizou ação anterior julgada em 

seu favor e que seu nome permanece vinculado ao veículo no 

DETRAN-MT, cujo contrato decorreu de fraude, sofrendo danos com isso. 

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. In 

limine, DETERMINO a alteração/adequação do polo passivo para que passe 

a constar como BANCO RCI BRASIL S.A., porque a reclamada indicada foi 

incorporada por esse em 21/7/2015, informação essa de conhecimento do 

reclamante e expressa no termo de acordo firmado no processo anterior. 

A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos outros, in initio litis e 

inaudita altera parte a determinação liminar e a condenação da reclamada 

em obrigação de fazer relacionada a veículo Renault Sandero - OBV 6556 

- financiado irregularmente em nome do reclamante, bem como 

indenizar/compensar por supostos danos causados, os quais já foram 

objeto de acordo no processo n. 8010138-31.2016.8.11.0038 - minuta em 

anexo - e estão abarcados pela coisa julgada material. Eventual 

irresignação do reclamante deve ser objeto de cumprimento de sentença 

que homologou o acordo na ação anterior, até porque as questões 

relacionadas ao DETRAN-MT e transferência do veículo já foram 

acordadas entre as partes, havendo flagrante falta de interesse 

processual e possibilidade de indeferimento da inicial com a extinção do 

processo não resolvendo o mérito. Ademais, a compensação que ora 

objetiva, igualmente, foi tratada nessa transação e com quitação das 

obrigações resultantes desse negócio jurídico fraudulento, inclusive já 

reconhecido pela fornecedora, não podendo rediscutir a questão antiga 

em nova ação. Outrossim, é sabido que unilateralmente não será possível 

à reclamada transferir veículo registrado em nome do reclamante, o que 

somente por ocorrer com a colaboração de ambos firmando o pedido de 

forma administrativa junto ao DETRAN-MT ou intervenção do Poder 

Judiciário. Isso posto e porque carecedor de interesse processual e 

homologado o acordo com sentença em processo anterior - coisa julgada 

-, INDEFIRO a petição inicial e NÃO RESOLVO o mérito. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal, ARQUIVE os autos - 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. 

Araputanga-MT, 25 de maio de 2018 - 15:43:26. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 1000087-12.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EURIPEDES LUCAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 – 

CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes EURÍPEDES 

LUCAS DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a exclusão do seu nome 

dos cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, a declaração de 

inexistência da relação jurídica do débito de R$ 684,47 (seiscentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente ao título n. 

899995769753, a inversão do ônus probatório, bem como a citação da 

parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos 

causados. Narra que descobriu estar seu nome inscrito nos cadastros 

restritivos de crédito da SERASA quando tentou fazer crediário em loja de 

roupas, contudo nega a contratação ou celebração de negócio jurídico 

algum com a reclamada, sofrendo danos. 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 de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. Ademais, por ser hipótese de relação de 

consumo e, igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo 

as regras ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 
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verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. 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. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem como o periculum in mora, 

uma vez que o citado registro/restrição já vem causando prejuízos e caso 

não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente causará 

outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. 

A parte reclamante nega a celebração de negócio jurídico com a 

reclamada e afirma ser indevido o débito de R$ 684,47 (seiscentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente ao título n. 

899995769753. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, 

§§2º e 4º/NCPC, art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do 

mérito poderá ser revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir 

seus regulares efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá 

exigi-la com os encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que 

nas ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida 

inscrição em cadastro restritivo e de outras situações similares de 

cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a 

sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) 

ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte 

autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não 

impede a parte adversa, quando cientificada da ação e argumentos da 

parte reclamante, que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a 

providência por esponte própria e comunique nos autos do processo. Com 

essas razões e porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA para determinar que seja excluído o nome de 

EURÍPEDES LUCAS DA SILVA dos registros/banco de dados de(a) 

SERASA EXPERIAN, relacionado ao débito de R$ 684,47 (seiscentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente ao título n. 

899995769753, lançado por TELEFÔNICA BRASIL S.A.. OFICIE, com 

URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, 

fazendo-o através do sistema SERASAJUD. 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 - 16:49:13. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000396-67.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: ADRIANA 

PIMENTA DA SILVA 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/09/2018 Hora: 15h00 (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 
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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. ARAPUTANGA - MT, 11 de junho 

de 2018 Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 527-61.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gerência de Combate ao Crime Organizado, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Breno Rodrigues de Moraes, Lucas 

Rodrigues Oliveira, Luan Douglas de Oliveira Silva/Luan Douglas de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, e resoluções vertidas à fl. 267, diante do teor certificado pelo Sr. 

Meirinho às fl. 263, INTIMA-SE o Douto causídico, Dr. José Carlos de 

Almeida Benevides, apontado pelo Denunciado Lucas Rodrigues Oliveira 

com seu defensor, para, no prazo de 10 dias responder à acusação por 

escrito.

Ato contínuo, ante a incerteza verificada em relação ao acusado Luan 

Douglas de Oliveira Silva, bem como a ausência de manifestação/defesa 

apresentada em seu favor, torno os autos conclusos ao Gabinete da Vara 

Única, permanecendo esta secretaria no aguardo de ulteriores 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 576-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 (...) INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DECISÃO DE REF.: 66.Decisão 

de ref.: 66 foi devidamente publicada no DJe nº 10263, no dia 25.05.2018, 

ou seja, as partes com patronos constituídos foram devidamente 

cientificados de todo o teor do referido decisum.DECURSO DE PRAZO 

PARA MANIFESTAREM INTERESSE EM AIJ.O Réu Manoel Carlos, 

representado pela Defensoria Pública Estadual, à fl. 158 requereu a 

produção de prova testemunhal, arrolando suas testemunhas. Os demais 

litigantes com patronos constituídos, apesar de devidamente intimados, via 

DJe nº 10263 – fl. 259, quedaram-se inertes nesse particular. INDICAÇÃO 

DA QUALIFICAÇÃO DOS RÉUS PELO AUTORÀs fls. 256, em cumprimento 

ao item 7 da decisão de ref.: 66, a parte autora peticionou nos autos 

indicando a qualificação dos líderes do movimento Sem Terra, o que foi 

reiterado através da petição de ref.: 86.PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA E 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSEÀs fls. 246/248 

e 253/255, petições do autor informando o pagamento da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, com imediata expedição do mandado de 

reintegração de posse, fls. 257/258. Certidão do senhor Oficial de Justiça 

(ref.: 80) informando a resistência das pessoas na área do conflito. À fl. 

268, petição dos autores pugnando pela isenção do pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no entanto, da análise dos autos 

verifica-se que, por ora, não há que se falar em pagamento de diligência, 

porquanto o cumprimento da reintegração de posse, deu-se como 

diligência do juízo, tal como disposto no item 3 da decisão de ref.: 83Por 

fim, Ofício nº 436/ADM.SIST/9ªCIPM/2018 do comando da Polícia Militar 

informando a realização de estudo, pela equipe do Comitê de Conflitos 

Fundiários, para posterior cumprimento da ordem. No ensejo, publica-se a 

presente certidão no Dje, a fim de cientificar a parte autora acerca do 

contido no mencionado ofício do comando da Polícia Militar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 4875-59.2017.811.0026

 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: Gonçalves Clemente de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Considerando notícia do falecimento da parte autora, conforme certidão 

de óbito anexa a este termo, determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Durante este prazo, deverá a parte autora promover a habilitação de 

eventuais herdeiros.

Após, OPORTUNIZE-SE a manifestação da parte requerida.

Por fim, estando encerrada a fase de instrução processual, apresentem 

as partes memoriais finais no prazo legal, voltando os autos conclusos 

para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65659 Nr: 394-19.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Encerrada a instrução processual, permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 599-19.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THOMAZ DE AQUINO, IVAN FORTES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE 

IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ, 5º SERVIÇO 

NOTORIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 

DE CUIABÁ – MT, 1º TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXÃO – 

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE NOSSA SENHORA DO 
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LIVRAMENTO, CLAUDIO CESAR BARBOSA, ALECIO ZORNITTA JUNIOR, 

CYNTIA GARCIA DELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES 

FERREIRA - OAB:84084, LUIZ FELLIPE PRETO - OAB:51793, Rodney 

Thomaz de Aquino - OAB:82866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte autora pessoalmente e 

na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, providenciando o recolhimento da diligência 

do Sr. Meirinho e as custas de expedição das cartas precatórias devidas 

(4 cartas).

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, IV, do CPC.

II. Em seguida, CUMPRA-SE a decisão proferida a ref. 16.

III. Diversamente, transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e 

tornem-me conclusos.

Às providências, com expedição do necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51541 Nr: 462-37.2016.811.0026

 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: Marlove Aparecida Bernardi Bortoluzzi , Rafaely 

Bortoluzzi Martins da Silva, João Victor Bortoluzzi, Luize Maria Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alfredo Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA LEMOS - OAB:101574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. De ponto, mantenho a decisão que indeferiu o beneficio da justiça 

gratuita (pág. 262), e diante da certidão do Distribuidor a pág. 270, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial.

II. Enfatizo que, conforme se depreende da guia de recolhimento juntada a 

pág. 266, a autora apenas recolheu a taxa judiciária, estando ausente nos 

autos o comprovante do recolhimento das custas.

 III. Se recolhida as custas, certifique-se o Distribuidor/Contador Judicial, 

no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas 

judiciárias foram recolhidas adequadamente.

IV. Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48960 Nr: 1295-89.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região.

 II. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

IV. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 3099-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Leoncio Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Número do Processo: 3099-58.2016.811.0026 – cód. 55703

Espécie: Ação Penal

Parte Autora: Ministério Público

Parte Ré: Messias Leôncio Ramos

Data e horário: terça-feira, 05 de junho de 2018 às 13h30min

 PRESENTES

Juíza de Direito: Marina Carlos França

Promotor de Justiça: Mario Anthero Silveira de Souza

Parte Ré: Messias Leôncio Ramos

Advogado: Marcos Wagner Santana Waz

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, foi constatada a presença das pessoas supra.

As partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro 

audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação não 

autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, 

em conformidade como item 2.20.2, VI da CNGC.

As testemunhas e o réu foram ouvidos através do sistema de gravação 

digital conforme termo de comparecimento em apartado.

Nesta oportunidade, diante de certidão de fl. 99, a defesa apresentou 

endereço atualizado da testemunha Iago Bruno Rocha Ramos, a saber: 

Rua dos Mouros, n. 603W, Bairro Jardim Primavera 2, Nova Mutum/MT – 

tel. 65 996770255

DELIBERAÇÕES

Vistos.

 Tendo em vista a apresentação do endereço da referida testemunha, 

DEPREQUE-SE com finalidade de realizar a sua oitiva no juízo deprecado.

Com o aporte da missiva, dou por encerrada a instrução processual, 

convertendo os debates orais em memoriais escritos, os quais deverão 

ser apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito Promotor de Justiça

Advogado Réu:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54496 Nr: 2322-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaine Caldeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT em face de ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo, almejando sua homologação 

– ref. 12.

Certidão de intimação de requerida a ref. 19.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, na 

forma do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 
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jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Por fim, considerando que o acordo foi firmado em fevereiro de 2017, 

deixo de suspender o feito conforme requerido e DETERMINO INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se houve o pagamento da 

dívida ou manifestar no que entender de direito.

 Decorrido o prazo supra in albis, com o TRÂNSITO EM JULGADO 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68443 Nr: 1728-88.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdSB, ETB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Substituição de Curatela com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por LUCANA DE SOUZA BARRETO pleiteando a 

substituição da curatela do interditado LUCIANO JARDEL DE SOUZA 

BARRETO em face do seu atual representante EDELVITO TELES 

BARRETO, ambas devidamente qualificados.

 É o relatório.

Decido.

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 

inverídico as alegações.

 Pois bem.

Previamente a análise da tutela provisória, entendo necessária a 

realização de estudo psicossocial do caso em tela.

Desta feita, DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

forense a ser realizado na residência da requerente, a fim de verificar as 

condições do ambiente familiar em que o tutelado encontra-se inserido, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Com a juntada de estudo, OPORTUNIZE-SE manifestação ao Ministério 

Público.

Por fim, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54560 Nr: 2372-02.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. NOEMIA CAMPOS DE SOUZA ajuizou ação previdenciária 

para concessão de beneficio de prestação continuada – aposentadoria 

por idade rural - em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Entrementes, realizada audiência de instrução, o advogado da parte 

autora manifestou pela desistência da demanda, eis que há mais de 02 

meses não consegue localizar a sra. Noemia, pois mudou-se para casa de 

parentes sem informar o atual endereço.

Instado a se manifestar, o instituto requerido permaneceu inerte.

 II - FUNDAMENTAÇÃO. O processo teve seu andamento regular obstado 

em decorrência da inércia exclusiva da parte autora, uma vez que deixou 

de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o 

desenvolvimento válido e regular do processo; assim, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

mudou-se e não informou nos autos seu atual endereço.

Frisa-se que, em que pese o patrono da autora ter manifestado pela 

desistência da demanda, in casu é hipótese de extinção por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Isso porque a autora deixou de informar nos autos seu atual 

endereço, o que suporta as consequências de sua inércia, pois incube tão 

somente a ela manter seus dados atualizados.

Diante disso, considerando que a requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

III – DISPOSITIVO. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a 

presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66709 Nr: 907-84.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Willian Rodrigues da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, contudo, sem 

manter os efeitos da tutela antecipada deferida, tendo em vista o 

pagamento integral do valor inadimplente.14. RECOLHA-SE o mandado de 

busca e apreensão, se expedido.15. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.16. No caso de pendência de recolhimento de custas, 

proceda-se de acordo com o art. 467 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (CNGC).DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 731-18.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que os 

veículos encontrados 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 DJe, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 40387 Nr: 195-07.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Timóteo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a Ordem de Serviço n.º 002/2018/Vara Única e Juizado 

Especial, Comarca da Arenápolis/MT, impulsiono o presente feito para 

intimar o patrono da parte Requerente, via DJe, para, querendo, impugnar 

a contestação e documentos de fls. 137/150, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55075 Nr: 2699-44.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair de Pontes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Ferreira de 

Campos - OAB:18496-0, Emanuel Daniallen do Amaral Gomes - 

OAB:MT/18.323

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do 

denunciado ALDAIR PONTES SILVA, vulgo “Brisa”, com a imposição das 

seguintes medidas cautelares, quais sejam (i) proibição de manter contato, 

por qualquer meio de comunicação com a família da vítima; (ii) não 

frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, 

onerosamente, bebida alcóolica, e (iii) proibição de ausentar-se da 

Comarca em que reside sem prévia e expressa autorização judicial e sem 

comunicar o lugar onde será encontrado, sob pena de serem decretadas 

outras medidas cautelares.IV – Cumpra a Secretaria Judicial, COM 

URGÊNCIA, as seguintes providências:a)EXPEÇA-SE Alvará de Soltura em 

favor de ALDAIR PONTES SILVA, vulgo “Brisa”, junto ao BNMP 2.0, salvo 

se por outro motivo estiver preso, com as advertências descritas no 

dispositivo. Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a leitura de 

todo o conteúdo desta decisão ao denunciado para o cumprimento de 

todas as medidas cautelares, sob pena de, em caso de descumprimento, 

serem decretadas outras medidas cautelares;b)CIÊNCIA ao Ministério 

Público;c)INTIME-SE, via DJE, o patrono do denunciado;d)Após, 

VOLTEM-ME conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2661 Nr: 120-22.1999.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rodrigues do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual - 

OAB:156/97

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos..Neste Contexto, não há nulidades a sanar, nem diligências a 

serem realizadas, razão pela qual dou por preparado o processo, 

determinando seja o réu JOSÉ CARLOS DO CARMO, vulgo “CAITANINHO” 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, no DIA 19 

(DEZENOVE) DE JUNHO DE 2018, A PARTIR DAS 08H30MIN, no plenário 

do Edifício do Fórum de Arenápolis.COMUNIQUEM-SE à Diretoria do Foro e 

ao Pelotão da Polícia Militar de Arenápolis.DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que providencie a formação de 07 (sete) cadernos para os 

jurados, compostos por cópias da decisão de pronúncia e relatório (CPP, 

art. 472, parágrafo único).INTIME-SE o acusado, via DJE, para que 

apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço completo e 

atualizado ou a substitua as testemunhas Valdir e Márcio, desde já, 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos. INTIMEM-SE os jurados, o 

Ministério Público, o réu, seu Defensor e as testemunhas arroladas pela 

parte ou pelo Juízo na fase do art. 422 do CPP. Em sendo caso de 

expedição de carta precatória, deverá constar na missiva que o 

comparecimento da testemunha é facultativo.Caso necessário, isto é, em 

se tratando de sessão extraordinária, comunique-se o Conselho da 

Magistratura sobre a data designada, nos termos do art. 43 do 

COJE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências, com 

urgência, porque se trata de processo afeto à META 2 DO Conselho 

Nacional de Justiça DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40470 Nr: 304-21.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Souza de Oliveira - ME, Adair Esteves 

de Oliveira, Aldecir de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Diante da certidão positiva do Sr. Meirinho (fl. 54), CERTIFIQUE a 

serventia acerca do decurso de prazo para os executados opor 

embargos ou informar o pagamento da dívida.

II. Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de débito atualizada ou dar 

quitação ao valor exequendo.

III. Em seguida, tornem-me os autos conclusos para analise do pedido 

retro.

CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40289 Nr: 69-54.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildeu Gomes Barroso, Fidelcino Mendes de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa tendo como partes as 

em epígrafe, em que, entrementes, o exequente requereu a extinção do 

feito em razão da liquidação do débito – fl. 68.

Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas pela parte executada.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 900-92.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selenice Simão Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 
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da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única , oriunda deste juízo, 

uma vez apresentada Contestação pela Autarquia Demandada, INTIMA-SE 

o autor, na pessoa e seu causídico devidamente constituído para, 

querendo, no prazo legal impugnar o fatos e fundamentos vertidos na 

peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66479 Nr: 783-04.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única , oriunda deste juízo, 

uma vez apresentada Contestação pela Autarquia Demandada, INTIMA-SE 

o autor, na pessoa e seu causídico devidamente constituído para, 

querendo, no prazo legal impugnar o fatos e fundamentos vertidos na 

peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22452 Nr: 970-56.2011.811.0026

 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: Helio Garcia Possani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra Azul Comércio de Piscinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Costa Ribeiro Santos - 

OAB:MG 87.740-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores pagos 

e Cheques Vencidos, tendo como partes as em epígrafe.

 Entrementes, foi determinada a intimação pessoal da parte autora e de 

seu patrono para, no prazo de 05 dias, manifestarem no interesse de 

prosseguir com a demanda, promovendo o que lhe competente (fl. 70), 

todavia, o autor não fora encontrado e há noticias de que ele mudou-se 

para a cidade de Nova Mutum/MT (fl. 72).

Foi certificado a fl. 75 que, em que pede devidamente intimado, o 

advogado do autor quedou-se inerte (fl. 75).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que o autor não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

mudou-se sem informar nos autos o atual endereço e seu patrono, em que 

pede devidamente intimado para impulsionar o feito, permaneceu inerte.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, ao requerente, observando em caso de inadimplência 

a Seção 28 do Capítulo II da CNGC-TJMT [Da remessa de Processos com 

saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos Foros Judicial e 

Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo para Inscrição em Dívida 

Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso].

 Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19537 Nr: 1429-29.2009.811.0026

 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: Vantuir Abrantes de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ N.FIGUEIREDO CASTRO 

- OAB:OAB/MT 8392

 VISTOS.

Ante a intempestividade dos Embargos de Declaração interpostos pela 

parte autora (98), NÃO CONHEÇO os presentes embargos.

Outrossim, os aclaratórios extemporâneos não interrompem o prazo para 

a interposição de outros recursos, conforme sedimentado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça.

A propósito, têm-se:

 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1. Conforme orientação desta Corte, a oposição de 

embargos de declaração intempestivos na origem, não tem o condão de 

interromper nem suspender o prazo para a interposição de outros 

recursos. 2. Precedentes: (AgRg no AREsp 337.985/PI, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 

2/6/2014; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 279.995/RS, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 30/4/2013) Agravo regimental improvido. 

(STJ - AgRg no REsp: 1428603 RS 2013/0397025-1, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Desta feita, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 

90/93, em seguida ARQUIVE os autos com as baixas necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19281 Nr: 1177-26.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAdS, JRAdS, MGdSRAdS, RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizado por GEOVANY 

RAMOS ALVES DA SILVA, JUNIRO RAMOS ALVES DA SILVA E MARIA 

GEISIELE DE SOUZA RAMOS, à época menores impúberes, representados 

por Rosilene de Souza Ramos, em face de GEORGE ALVES DA SILVA, já 

qualificados.

II – Analisando detidamente os documentos anexados a exordial, verifico 

que os exequentes completaram a maioridade civil (fl. 18/20).

III – Por tais razões, INTIME-SE os exequentes para, que no prazo de 10 

(dez) dias, regularizar sua situação processual nos termos do artigo 76 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

IV – Decorrido o prazo para com ou sem manifestação, vista ao Ministério 

Público.

 V – Oportunamente, tornem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18246 Nr: 149-23.2009.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A-MT, Liliam Aparecida de Jesus Del Santo - 

OAB:9885/A, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 
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OAB:3898-A/MT

 Vistos.

1. Por ora, INDEFIRO o pedido retro, eis que o autor deverá requerer o 

cumprimento da sentença, juntando planilha de débito atualizada, 

observando à sentença proferida as fls. 56/61 e acórdão as fls. 

120/123-v. Para tanto, oportunizo o prazo 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18364 Nr: 267-96.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdS, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45809 Nr: 1485-86.2014.811.0026

 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: GAFCP, RGP, GAdS, NFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45415 Nr: 1213-92.2014.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOA, LdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43907 Nr: 2112-27.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 DJe, para manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 1989-29.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGS, Diolina Alves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT, Estado de Mato 

Grosso por meio da Secretaria de Estado de Saúde - rep pelo Procurador 

Geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43369 Nr: 1562-32.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Chaves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado, Secretaria de Estado de Saúde, 

Município de Arenápolis/MT, Sistema Único de Saúde -SUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45348 Nr: 1162-81.2014.811.0026

 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: PGdO, SGdOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45116 Nr: 992-12.2014.811.0026

 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: EdBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44689 Nr: 636-17.2014.811.0026

 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: Noélia Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria 

de Estado de Saúde - rep pelo Procurador Geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45872 Nr: 1530-90.2014.811.0026

 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: SKD, ADdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19141 Nr: 1035-22.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCAdNJ, HCN, ACPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 681-94.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉMC, LAC, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44645 Nr: 604-12.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFGdN, NGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42791 Nr: 920-59.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WWMdSS, DCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18363 Nr: 266-14.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdS, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 
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presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17696 Nr: 1302-28.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPdS, TPdS, ABPRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, José 

Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40622 Nr: 529-41.2012.811.0026

 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: Dirce Torres de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosidelma Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane sattler Ghisi - 

OAB:10902/MT, Tassia de Azevedo Borges Torres - 

OAB:MT/12.296, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BORGES DOURADO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (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:1000305-76.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 29/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 11/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000300-88.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11973022) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000300-88.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (ID 11973022) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000185-67.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246829) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000185-67.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246829) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000258-39.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-69.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 437 de 599



MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

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:1000256-69.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-31.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-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)

 

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:1000071-31.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que apresente memoriais no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-77.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCELO DE CARVALHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL ASSEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010008-77.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J A OLIVEIRA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010056-70.2015.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para que pague o valor da indenização arbitrada em 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento) [CPC/2015, art. 523, caput e § 1º, c/c art. 52, III e 

IV, Lei nº 9.099/95], podendo depositar em juízo a importância acaso 

houver dificuldade de pagamento direto ao credor ou resistência deste, a 

fim de evitar a incidência da multa [Enunciado nº 106 do FONAJE].

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000296-51.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11962564) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000296-51.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11962564) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-71.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010043-71.2015.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, intimo a reclamante, na pessoa dos seus patronos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente nova planilha de cálculo, na qual deve 

ser retirada a multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1º do CPC (antigo 

475-J do CPC/1973); somando-se a este valor juros e correção monetária, 

nos moldes delineados na sentença, até 10 de outubro de 2017, data na 

qual foi informado o pagamento.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40687 Nr: 1087-55.2011.811.0088

 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 FERNANDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORMADE PORTAS DE MADEIRAS 

DECORATIVAS LTDA, ARLINDO ANGELO VERSETTI, CLAUDIO ANTONIO 

ZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para requerer o que de direito, no prazo de 05 
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(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76706 Nr: 2598-44.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

O A B : 2 2 8 1 9 ,  G u s t a v o  R o d r i g o  G ó e s  N i c o l a d e l l i  - 

OAB:OAB/MT17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do Decreto-Lei 

n. 911/69, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito 

na petição inicial, devendo ser entregue à parte autora ou quem a 

represente, o qual, desde já, NOMEIO como depositário do bem.Cumprida a 

liminar, CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com as 

advertências dos artigos 285 e 319 ambos do CPC.Outrossim, INTIME-SE o 

devedor fiduciário para, também querendo, purgar a mora mediante o 

depósito da integralidade da dívida apresentada pelo credor, incluindo 

custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, 

com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se 

os mandados competentes.Frustrada a busca, voltem conclusos para 

determinação estabelecida pelo art. 3º, § 9 do Decreto-Lei 911/69.Fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 

necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida. 

Intimem-se.Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 2584-60.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Após, voltem conclusos com a marcação de urgente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76706 Nr: 2598-44.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

O A B : 2 2 8 1 9 ,  G u s t a v o  R o d r i g o  G ó e s  N i c o l a d e l l i  - 

OAB:OAB/MT17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para efetuar o recolhimento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça a fim de dar cumprimento ao mandado de concessão 

de liminar deferido na ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76692 Nr: 2591-52.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Após, voltem conclusos com a marcação de urgente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40453 Nr: 856-28.2011.811.0088

 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: ROBERTO FERREIRA LIMA, IZONETE APARECIDA 

WANDRESEN LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT/16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Roberto Ferreira 

Lima e sua esposa, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e outros.

 A inicial foi emendada às fls. 215/216.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 219/220).

Pedido de reconsideração à fls. 223/227.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 235).

Às fls. 237, foi protocolizada petição informando a alteração de um dos 

confinantes.

 Expedidas citações e editais. Determinada a indicação do estado civil dos 

confinantes.

 Às fls. 319, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas. Por tal razão, deu-se origem ao processo de habilitação 

código 54319, julgado procedente. A sentença foi alvo de embargos 

declaratórios, não acolhidos. Interposta apelação, houve julgamento em 8 

de novembro de 2017. Houve provimento do apelo, conforme acórdão de 

fls. 504/511, julgando improcedente a habilitação, invertendo o ônus de 

sucumbência e determinando que o juízo a quo ultime a habilitação iniciada 

no processo principal, concedendo prazo suficiente para que o apelante 

complemente as informações relacionadas à representação do Espólio de 

Dila Deboni Marins.

Assim, em cumprimento ao acórdão de fls. 504/511, determino a intimação 

da parte apelante, por seu advogado, para que complemente as 

informações relacionadas à representação do Espólio de Dila Deboni 

Marins, no prazo de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser alargado mediante 

pedido fundamentado.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54293 Nr: 917-78.2014.811.0088

 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: GILBERTO HAUFF MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Vistos.
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Vistos.

 Trata-se de ação de pedido de habilitação de herdeiros.

Compulsando o processo com acuidade, verifico que a sentença de 

procedência foi proferida em 23/10/2015.

Os embargos de declaração foram protocolizados em 16/11/2015.

Em 19 de novembro de 2015, certificou-se a intempestividade dos 

embargos (fls. 52).

 É o relato.

 Os embargos de declaração opostos às fls. 47/51 são intempestivos, 

consoante certificado às fls. 52. Assim não merecem ser conhecidos.

 Ante o exposto e sem maiores delongas, com fulcro no artigo 536, 

CPC/73, considerando a intempestividade dos embargos declaratórios 

opostos às fls. 47/51, não conheço de mencionado recurso.

Cumpra-se a sentença proferida nos autos, com urgência.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos código 40465.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 916-93.2014.811.0088

 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: REGINALDO PEDRO DA SILVA, MARIA ABADIA DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Forçoso concluir, portanto, que no presente caso operou-se a preclusão 

consumativa, na medida em que há ato/decisão processual já praticado, 

que não foi impugnado a tempo e modo corretos, não podendo ser 

corrigido, melhorado ou repetido em atenção a um pedido de 

reconsideração feito pela parte.Por tais razões, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração de fls. 56/57, determinando que a Secretaria certifique o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 45/47 e cumpra integralmente seus 

termos. Cumpra-se COM URGÊNCIA, considerando tratar-se de feito 

concernente à meta 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69394 Nr: 3574-85.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54296 Nr: 920-33.2014.811.0088

 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: IVANILDA OLIVEIRA DA MIRANDA, PAULINO CAETANO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Forçoso concluir, portanto, que no presente caso operou-se a preclusão 

consumativa, na medida em que há ato/decisão processual já praticado, 

que não foi impugnado a tempo e modo corretos, não podendo ser 

corrigido, melhorado ou repetido em atenção a um pedido de 

reconsideração feito pela parte.Por tais razões, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração de fls. 56/57, determinando que a Secretaria certifique o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 45/47 e cumpra integralmente seus 

termos. Cumpra-se COM URGÊNCIA, considerando tratar-se de feito 

concernente à meta 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38121 Nr: 826-27.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LIBÓRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por 

danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por EUGÊNIO 

LIBÓRIO DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos.

 A liminar foi indeferida (fls. 105/108).

As partes foram devidamente intimadas através de seus advogados 

constituídos para se manifestarem acerca do ofício de fls. 184/185, 

contudo, quedaram-se inertes (fls. 202).

O feito encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pelo requerente.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24910 Nr: 7-71.2002.811.0088

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOR FLORESTAS E INDUSTRIAS DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ESPECIAIS 4S LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILMARA GIMENES NAVARRO - 

OAB:2288/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos etc.

RELATÓRIO

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Nirlei de Fátima 

Franco, em desfavor de Condor Florestas e Indústria de Madeiras Ltda 

(fls. 203).

Devidamente intimada para se manifestar na pessoa de sua advogada 

constituída, a parte autora quedou-se inerte (fls. 327).

 O feito encontra-se paralisado há mais de 9 (nove) meses.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 
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(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte autora, mesmo devidamente intimada através 

de sua advogada constituída, não promoveu os atos que lhe incumbiam, a 

fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente autora no pagamento das custas processuais.

Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25046 Nr: 3765-87.2004.811.0088

 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): ARTUR FILISMINO DE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 (...)Portanto, não há que se falar em prejuízo à parte, inexistindo, dessa 

forma, qualquer nulidade processual. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 

N. 10.826/2003) – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE 

PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO 

DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. Diante do 

decurso de mais de seis anos desde o fato delituoso, verifica-se premente 

a necessidade de PRODUÇÃO da PROVA testemunhal, com o fito de 

impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real. 

Precedentes do STJ. Não há prejuízo à defesa se, na PRODUÇÃO da 

PROVA testemunhal, o acusado será representado por profissional 

habilitado. (RSE 16128/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 

12/04/2018) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DOIS CRIMES DE FURTO, 

EM CONTINUIDADE DELITIVA – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE 

CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL 

DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. Diante do 

decurso de mais de seis anos desde os fatos delituosos (dois crimes de 

furto em continuidade delitiva), verifica-se premente a necessidade de 

PRODUÇÃO da PROVA testemunhal, com o fito de impedir o seu 

perecimento e assegurar a persecução da verdade real. Precedentes do 

STJ. Não há prejuízo à defesa se, na PRODUÇÃO da PROVA testemunhal, 

o acusado será representado por profissional habilitado. (RSE 

16129/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Diante do 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido da 

defesa de fls. 289/292. Expeça-se o necessário ao interrogatório do réu. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Publico. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 1999-08.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para emendar a inicial, 

juntando ao processo via integral da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

No mesmo prazo, deverá apresentar os dados das partes em 

consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justifique a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33817 Nr: 346-20.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMÓVEIS BIGATON LTDA., JANE BIGATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BIGATON, EDUARDO JOSE BIGATON, 

JOÃO PEDRO BIGATON BRANDÃO, FABIOLA ALESSANDRA BIGATON, 

FELIPE FERNANDO BIGATON, UNIMED BARRA DO GARÇAS - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS DA SILVA - 

OAB:19638/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Intimar a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecendo os dados bancários e CNPJ, para levantamento de Alvará 

Eletrônico, ante o cancelamento do alvará nº 407015-1/2018 por motivo de 

inconsistências nos dados bancários fornecidos para crédito.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 1092-94.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA AMORIM 

LARANJEIRA VILAR - OAB:57370

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 8, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 1914-54.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, GENILDO 

SOUZA DE AMARAL, JHOSLEI ALVES DOS SANTOS, DIEGO OSMAN 

SEVERO, DENILSON AGUIAR ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Com essas considerações, como não observo, neste momento 

processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado 

periculum libertatis e, em consonância com a manifestação ministerial, ao 

tempo em que REVOGO a prisão preventiva de LUCAS FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo 

Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo, uma vez que a permanência é conveniente para a 
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instrução criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo ef) 

NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito;Advirto o acusado 

que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer 

momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se 

mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas 

se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos 

termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71036 Nr: 1397-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, nesta primeira análise, verifico que não restou 

provada a necessidade da medida cautelar de arresto, vez que o simples 

descumprimento contratual, não é suficiente para autorizar o deferimento 

da pretensão cautelar assecuratória, para tanto, seria necessária a 

comprovação da prática de ato furtivo por parte do devedor insolvente, 

bem como a sua flagrante intenção de lesar credores, dilapidação 

patrimonial ou estado de insolvência.

Desta feita, tenho para mim, que o mais prudente, neste momento 

processual é prestigiar os princípios processuais do contraditório e da 

ampla defesa, aguardando-se a citação da parte devedora para 

pagamento e/ou manifestação no prazo legal.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO CAUTELAR - ARRESTO - REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS - EFEITOS. - O simples descumprimento contratual, 

consubstanciado no inadimplemento de valores devidos por força de 

contrato de parceria agrícola, não é suficiente para autorizar o 

deferimento da pretensão cautelar assecuratória, para tanto sendo 

necessária a comprovação da prática de ato furtivo por parte do devedor 

insolvente e sua flagrante intenção de lesar seus credores. Exegese 

firmada à luz dos art. 813 e 814 do Código de Processo Civil de 1973. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.12.026914-8/001 - COMARCA DE 

UBERLÂNDIA - APELANTE(S): AIRTON JOSÉ MAGNI - APELADO(A)(S): 

ABDALLA GARCIA SAAB E SUA MULHER, THEREZA CRISTINA DE ABREU 

COSTA SAAB (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.026914-8/001 

0269148-91.2012.8.13.0702 (1) - Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes - 

Data da publicação da súmula: 31/03/2017.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de arresto de soja da parte 

autora.

Determino a CITAÇÃO do réu para pagamento ou para responder a 

presente ação no prazo legal, nos termos dos arts. 305 e seguintes do 

NCPC.

Após, intime-se o autor para apresentação de impugnação à contestação 

no prazo legal.

Em seguida, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se servindo a cópia da presente decisão como o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65606 Nr: 1452-63.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio da sua defensora dativa, conforme ref.: 

39.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

 Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

26 de julho de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado pessoalmente, a defensora dativa Dra. Ellen 

Adriana Rodrigues Conti, OAB-MT 21998/0 (ref.: 33), o representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa, 

que são comuns.

Oportunamente, faça carga deste feito ao representante do Ministério 

Público para que esse realize manifestação quanto ao pedido formulado 

pela defesa referente à revogação da prisão preventiva do acusado e, 

após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 08 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36192 Nr: 253-10.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA DORES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 

DIAS, EM RELAÇÃO Á PERICIA .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41291 Nr: 168-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELMA PAULINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41479 Nr: 274-15.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36552 Nr: 398-66.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO VICENTE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE PETIÇÃO DE 

FLS. 69, EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1145-84.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA, 

MAURI QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NOS AUTOS, 

EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42017 Nr: 629-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentado a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42015 Nr: 627-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 1348-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCO MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação.

I - Com base no art. 883, do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros: Cirlei Freitas Balbino da Silva Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22 e Joabe Balbino da Silva Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e Luiz Balbino da Silva 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, os quais deverão 

observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC.

II - Estabeleço como preço mínimo do imóvel consistente em uma área de 

terras de 527,33ha (quinhentos e vinte e sete hectares e trinta e três 

áreas), possuindo a matricula n° 1.574 CRI de Campinápolis/MT, possuindo 

300 (trezentos) hectares formados em pastagens e as demais áreas em 

reserva ambiental, o valor de R$ 2.214.786,00(dois milhões duzentos e 

quatorze mil setecentos e oitenta e seis reais), o equivalente a 60% do 

valor avaliado do bem (fl. 35).

III - Consigno que os valores referidos deverão ser pagos em até 8 (oito) 

parcelas (art. 885, do CPC).

IV - Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 

as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso.

V – Intimem-se os leiloeiros para designar data da hasta pública.

VI – Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 567-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 472-52.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 517-56.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41849 Nr: 475-07.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO TSERE'UBUTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 24 de abril de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41858 Nr: 484-66.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA REWAHODOO'DÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34351 Nr: 255-14.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONÍZIO ALVES ROSA, MUNICIPIO DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILZA HELENA GUEDES SILVA - 

OAB:242095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada do substabelecimento 

acima referido. Concedo o prazo de 5 dias para juntada de 

substabelecimento pelo advogado do autor. Homologo a desistência da 

inquirição da testemunha Admar Gomes Leles. Declaro encerrada a 

instrução. Sai a parte autora intimada para apresentar alegações finais no 

prazo de 15 dias. Após, intimem-se os requeridos para alegações finais, 

salientando o prazo em dobro para o Município de Campinápolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41866 Nr: 490-73.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 24 de abril de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41883 Nr: 504-57.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 24 de abril de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41926 Nr: 544-39.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANIRA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41995 Nr: 607-64.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42034 Nr: 646-61.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41948 Nr: 565-15.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis–MT, 3 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 546-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41878 Nr: 499-35.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41895 Nr: 514-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 
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nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41848 Nr: 474-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO TSERE'UBUTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41904 Nr: 522-78.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41906 Nr: 524-48.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42023 Nr: 635-32.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 633-62.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42031 Nr: 643-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 753-13.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA PRUDENTE SOUZA OLIVEIRA, MARCIO MENDES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada do documento referido 
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pela parte requerida. Declaro encerrada a instrução. Sai a parte autora 

intimada para apresentar alegações finais no prazo de 15 dias. Após 

intime-se o requerido para alegações finais em 30 dias, nos termos do art. 

183, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42455 Nr: 875-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a decisão retro, designou audiência para o dia 01 de julho 

de 2018, entretanto, a data correta para a realização da audiência é 01 de 

agosto de 2018.

 Sendo assim, redesigno para o dia 01 de agosto de 2018 às 14h30min 

(horário de Cuiabá-MT) a audiência anteriormente aprazada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

De Novo São Joaquim/MT para Campinápolis/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41602 Nr: 336-55.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 336-55.2018.811.0110 Código: 41602

Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – A fim de dar cumprimento à resolução da ENFAM n° 04 de 30 de 

Novembro de 2017, REDESIGNO a audiência do dia 28.05.2018, para o dia 

30 de JULHO de 2018, às 17h30min (horário de Cuiabá/MT).

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Campinápolis – MT, 16 de maio de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41793 Nr: 435-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDER RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais em Decorrência de Corte, Falha e Má Prestação de Serviço, 

movida por GUEDER RODRIGUES OLIVEIRA em face da TIM CELULAR 

S.A.Narra a inicial que o requerente é cliente da requerida, sendo usuário 

do número (66) 98100-8184. Aduz o requerente que a requerida não tem 

prestado os serviços adequados, conforme contratado pelas partes, o 

que configuraria a necessidade de indenização por danos morais, uma 

vez que teria causado diversos prejuízos de ordem moral ao 

requerente.Sustenta que tentou contato com a requerida, mas o problema 

não foi solucionado.Juntou documentos às folhas 14/20.RECEBIMENTO DA 

INICIALRecebo 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.DEFIRO a inversão do ônus da prova em 

favor do autor. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 08 de AGOSTO de 2.018, às 14h30min (horário 

de Cuiabá – MT).DA CITAÇÃOCite-se a parte requerida acerca do teor da 

inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC).Intime-se a 

requerida, na pessoa de seu representante legal, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, devendo constar no mandado as 

advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC.Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor para comparecerem à oralidade (art. 

334, § 3º CPC).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 934-56.2006.811.0101

 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): SUPERMERCADO BASMAR LTDA, JOEL 

ANTONIAZZI, JOSÉ PASCHOAL BASTIAN

 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: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB-MT 6660

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte exequente 

acerca da penhora online negativa e do Mandado de Penhora parcialmente 

cumprido, às fls. 100/106 e 111/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44450 Nr: 134-33.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA VIEIRA DA ROSA

 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 nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte autora, para retirar a carta de 

adjudicação expedida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82421 Nr: 1614-94.2013.811.0101

 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): CLAUDIONOR BRAZ DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT com a finalidade de Busca e 

Apreensão e Citação, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria 

os comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados 

à carta precatória para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92001 Nr: 1723-06.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, FRANCIELI 

VILLELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:MS 19.171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:MS 18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerca da carta de citação devolvida , no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102242 Nr: 1027-96.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - OAB:MT 

15090

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada o réu acerca da 

designação de audiência para inquirição de testemunha para o dia 20 de 

junho de 2018, às 09:45 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97080 Nr: 1815-47.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVIDE PASCOAL FRANCIO , LÚCIA 

ZAMBELO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/DF, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora de que o pedido 

de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação 

do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, quando 

lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado 

para esse processo deseja emitir sua Guia" o advogado ou a parte emitirá 

sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 2257-13.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO SERAFIM DA SILVA , FATIMA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/DF, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora de que o pedido 

de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação 

do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, quando 

lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado 

para esse processo deseja emitir sua Guia" o advogado ou a parte emitirá 

sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44956 Nr: 48-28.2004.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DE SÁ QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Federal do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da parte autora para 

manifestar-se nestes autos requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificamente ao que se refere ao recebimento dos RPVs 

relativos ao cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102634 Nr: 1212-37.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIR VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773, GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - OAB:GO 

22.146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 1314-59.2018.811.0101

 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: TARCIZIO ANTÔNIO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BORGES ARAGÃO, Sadi 

Bueno da Silva, Salete Zanata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/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 o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado Proibitório e Citação, devendo para tanto efetuar 

o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Gleba Santo Expedito - 2 

vezes", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Comarca de Colniza
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87195 Nr: 1064-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSCATTO IND. E COM. DE MADEIRA IMP. E 

EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para que 

recolha as diligencias de Oficial de Justiça, margeado a ref. 10, no prazo 

de 05 dias, sob pena de devoluçao da missiva, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 1071-21.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Daniel, Neris Pedro Polles, Maria 

Aparecida Ferreira Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora da sentença de extinção de fls. 90/ 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63859 Nr: 1265-79.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON PEREIRA DA SILVA, Sérgio Ronato da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas 102.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65188 Nr: 609-88.2014.811.0105

 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): Mônica Balem Jandrey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O

 Cumprindo ordem do MM Juiz Ricardo Frazon Menegucci, impulso o feito 

com a finalidade de intimar a exequente, para no prazo de 15 dias, 

proceder com a atualizações de valores, nos termos da decisão de fls. 71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28338 Nr: 384-20.2004.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Boritza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Torchetto Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Motta Junior - 

OAB:SP/98416

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente se manifestar no que 

entender de direito, conforme determinado à f.157.

Oficial Escrevente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64069 Nr: 1470-11.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDS, ARS, SRS, ARS, ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR ALMEIDA DOS SANTOS, 

Filiação: Gracenira Gomes de Almeida e Luiz José dos Santos, data de 

nascimento: 16/05/1979, brasileiro(a), natural de Vitória-ES, casado(a), 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação do requerido, para responder a ação no 

prazo legal de 15 dias.

Resumo da Inicial: Silvia Rodrigues dos Santos, vem propor AÇÃO DE 

ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM CARATER LIMINAR, em 

desfavor de Lindomar Almeida dos Santos. Dos fatos: o requerido foi 

casado com a genitora dos menores conforme acosta certidão de 

casamento, da união tiveram 04 filhos A.R.S, S.R.S, A.R.S., A.R.S. todos 

devidamene registrado em nome do genitor. Após a separação de fato do 

casal o genitor se mudou para a cidade de Rolim de Moura-RO e nunca 

mais ajudou nos alimentos dos filhos, não restando alternativa a genitora 

procurou o fórum da Comarca de Colniza e lhe foi nomeado advogado 

dativo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando o esgotamento de 

todos os demais meios nas tentativas de citação do réu, determino, com 

fulcro no art. 5º, §4º da Lei 5478/68, a citação por edital, seguindo os 

trâmites necessários do rito de alimentos.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, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 26 de abril de 2017

Natasha de Amorim Kulik Oficial de Justiça Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63030 Nr: 428-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS, PHNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iara Maria Balls - 

OAB:6465/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora do teor da sentença de 

folhas 55/57, nos termos da legislação em vigor.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41398 Nr: 874-95.2011.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edivan Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ribeiro de Oliveira - 

OAB:14.628-MT, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, para intimar a 

parte autora para requer o que entender de direito, no prazo legal de 05 

dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36315 Nr: 2555-08.2008.811.0105

 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): Valmir Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIR FERNANDES DE SOUZA, Cpf: 

00820532193, Filiação: Francisco Fernandes de Souza e Eni Augusta 

Souza, 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: Ação civil pública para apuração do desmatamento de 

uma área de 60,740 hectares em uma região considerada de especial 

preservação, localizada no Sítio Fernandes, Município de Colniza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.DEFIRO o pedido de fls. 92, em razão do 

que DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo do edital 

(20 dias – art. 257, III, do CPC), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora 

para impulsionar ao feito.INTIME-SE.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, EDELVAN MEZOMO 

MAURER , digitei.

Colniza, 05 de abril de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40369 Nr: 1811-42.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Socorro Estolano - 

OAB:2327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de fl. 99-109.

Oficial Escrevente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40281 Nr: 1723-04.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERLIM - Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda - EPP, Luiz Carlos Farias Pereira, Jailson Carlos Farias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alisson Akerley da Silva - 

OAB:8.930/MT, Marcio Rode - OAB:9.447/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERLIM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, CNPJ: 01920016000185. 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: Alega a parte autora que foi surpreendida com a 

informação de que figura como sócia da empresa MERLI INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, CNJP 01.920.016/0001-85 

constituída na cidade de Alta Floresta e alega jamais ter residido na cidade 

e ter assinado qualquer contrato social.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.DEFIRO o pedido de fls. 125/126, em razão 

do que DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo do edital 

(20 dias – art. 257, III, do CPC), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora 

para impulsionar ao feito.INTIME-SE.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, EDELVAN MEZOMO 

MAURER , digitei.

Colniza, 05 de abril de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 903-77.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas 35.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63315 Nr: 717-54.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGGM, BRGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas 49.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63309 Nr: 711-47.2013.811.0105

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSR, AKR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas 38.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 1021-53.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de França, Andréia Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Ualan Rodrigues de Morais, Gesuel 

Borges de Morais, Elison Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora para que de regular andamento ao feito, haja vista o 

decurso do prazo para resposta do requerido Elison, bem como para que 

se manifeste acerca das respostas dos AR de fls. 115/116.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63614 Nr: 1019-83.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMS, IMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILMAR RIBEIRO FERNANDES, Rg: 

1825690-2, Filiação: Rosalina Ribeiro Fernandes e José Vicente 

Fernandes, brasileiro(a), convivente, serviços gerais. 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: J. M. S. representado por sua Iracema Moreira da Silva, 

brasileira, convivente, residente nesta Comarca, vem propor a presente 

Ação de Investigação de Paternidade em face de Nilmar Ribeiro 

Fernandes. A mãe da reuqrente moça simples de poucas posses, 

relacionou com o requerido entre junho e novembro de 2004, da qual teve 

o filho. Deve ressaltar que a paternidade do autor nunca foi escondido do 

investigado. Prém, a mãe do requerente apenas não procuorou os direitos 

de seu filho antes por ser humildee, porque teve medo de represálias, uma 

vez que sofria agressões do investigado.

Despacho/Decisão: Vistos em correiçãoDefiro o pedido de f. 26.Com 

efeito, cite-se o executado por edital, nos termos do artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo supra, certifique e não se 

manifestando a parte ré, desde já fica nomeada a Defensoria Pública para 

atuar como curador especial, com espeque no art. 72 do 

CPC.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 14 de junho de 2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65193 Nr: 614-13.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas 39.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63516 Nr: 924-53.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas38.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 341-10.2009.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sávio Ricardo Cantadori 

Copetti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com objetivo de 

intimar a parte Autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da certidão de folhas 41.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60475 Nr: 1604-09.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

contra ADRIANO PEREIRA GUIMARÃES para apurar eventual crime de 

ameaça (art. 147, caput, do CP).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2012 (fls. 50).

Vieram os autos conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada –CRFB/88, art. 

93, IX.

Ao réu é imputada a prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, o 
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qual é punido com detenção de um a seis meses e multa.

Na forma do art. 109, inciso VI, do CP, prescreve a pretensão punitiva 

estatal em três anos se o máximo da pena cominada em abstrato para o 

delito é inferior a um ano.

Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em 

testilha é de três.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional 

ocorreu em 10 de maio de 2012, ocasião em que este Juízo recebeu a 

denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal superior a três anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, motivo pelo qual está 

prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADRIANO PEREIRA 

GUIMARÃES, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações de praxe.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40015 Nr: 1457-17.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozélio Ricardo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZÉLIO RICARDO DA COSTA, Rg: 

2022684-5, Filiação: Elvécio Martes da Costa e Maria das Graças Costa, 

data de nascimento: 08/09/1988, brasileiro(a), natural de Brasilândia-RO, 

solteiro(a), vaqueiro / puxador, Telefone (66) 8121-1251. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no 

dia 09 de outubro de 2010, por volta das 02:00 horas, na praça central 

nesta comarca de Colniza, o denunciado Ozélio Ricardo da Costa, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava revólver, 

marca "amadeus rossi" calibre 38, numeração J167260, sem autorizaçãop 

e em desacordo com determinação de legal ou regulamentar, conforme 

autos de apreensão e de auto de exame de eficiência de arma de fogo. 

Restou apurado que, na data dos fatos o acusado fora abordado por 

agentes de polícia, uma vez que apresentava atitudes suspeitas, momento 

em que após realização de busca pessoasl, logrou-se encontarr a aludida 

arma de fogo bem como 15 munições intactas.

Despacho: Vistos em correição.Expeça-se ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional solicitando informações acerca de estar o acusado 

Ozélio Ricardo da Costa preso em alguma das unidades prisionais do 

Estado, após, em sendo negativa a resposta, determino a citação 

editalícia.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, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 09 de agosto de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33977 Nr: 368-27.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DANTE, Cpf: 92952518149, Rg: 

1401950-7, Filiação: Abel Dante e Aparecida Canutos dos Santos Dantes, 

data de nascimento: 30/07/1981, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 8117-4558. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Denunciado(a) do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra 

identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia segue anexa.

Despacho/Decisão: neste processo.III – DA DECISÃOAnte o exposto, 

REVOGO o recebimento da denúncia, em virtude de fato atípico narrado 

nos autos em relação à falsificação bem como por ausência de justa 

causa superveniente em relação ao crime de estelionato.

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, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 25 de abril de 2017

Natasha de Amorim Kulik Oficial de Justiça Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33839 Nr: 421-08.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Franchini, Alberto Pedroso, 

Leandro Rui Castilho da Cunha, Fabricio Simon Firme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR FRANCHINI, Rg: 

1668077-4, Filiação: Antônio Franchini e Isaura Mathias, data de 

nascimento: 14/01/1965, brasileiro(a), natural de Tamboara-PR, solteiro(a), 

mecânico e atualmente em local incerto e não sabido ALBERTO PEDROSO, 

Rg: 0691638-4, Filiação: Alcides Pedroso e Maria Rosa, data de 

nascimento: 04/03/1963, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 29 de novembro de 2007, em horário não 

apurado, os denunciados Leandro Rui Castilho da Cunha e Fabricio Simon 

Firme, previamente ajustados entre si para o cometimento da pratica 

delituosa, deslocaram-se até a loja " Faz Modas" localizada na Rua das 

Manilhas, ocasião em que subtraiam emproveito de ambos, 31 bermudas 

jeans, 1 saia, 1 short 85 calças jeans, 18 camisas e uma toalha, bens 

esses descritos e avaliados no valor R$7.784,10.2ºfato: no dia 1º de 

dezembro de 2007, policiais militares de Colniza, deslocaram-se até a 

residência dos denunciados Paulo Cesar e Alberto Pedroso, agindo 

dolosamente, ocultaram em proveito de ambos 12 bermudas 10 calças e 

05 camisas masculinas e uma toalha bens esses descrito no auto de 

exibição e apreensão os quais os denunciados sabiam ser produto de 

crime de furto.

Despacho: Vistos em correição.Expeça-se ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional solicitando informações acerca de estarem os acusados 

Paulo Cesar Franchini e Alberto Pedroso presos em alguma das unidades 

prisionais do Estado, após, em sendo negativa a resposta, determino a 

citação editalícia.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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 09 de agosto de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32817 Nr: 343-14.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Gomes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO GOMES DE BRITO, Cpf: 

00698937139, Rg: 1545071-6, Filiação: Almita de Brito e Jandira Gomes de 

Brito, data de nascimento: 02/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Ji-paraná-RO, solteiro(a), autônomo, Telefone 8115-1202. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 08 de agosto de 2007, por volta das 11hrs00min, 

na Distribuidora de Bebidas Luana, Colniza/MT, o denunciado Luciano 

Gomes de Brito subtraiu um afolha de cheque pertecente a vítima Ricardo 

Emmanuel Pipino. Restou devidamente apurado que, o denunciado furtou 

uma folha de cheque, preencheu no campo referente ao valor e assinou 

no local destinado ao titular da conta. Entretanto, a vítima descobriu que o 

denunciado chegou a trocar o cheque furtado com uma pessoa por mais 

dois cheques nos valores de R$500,00( quinhentos reais) e R$ 2.695,00( 

dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

Despacho: Vistos em correição.Expeça-se ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional solicitando informações acerca de estar o acusado 

Luciano Gomes de Brito preso em alguma das unidades prisionais do 

Estado, após, em sendo negativa a resposta, determino a citação 

editalícia.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, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 09 de agosto de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31158 Nr: 1660-18.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Kazuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON KAZUKI, 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, conforme teor do ofício n.º 

80/2017-GAB-J.Aux;DEFIRO a cota ministerial de fls. 219, DETERMINO que 

se proceda a citação dos acusados por edital, conforme previsão contida 

no artigo 361, caput, do Código de Processo Penal, mormente por tratar-se 

de feito incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo 

é ser julgado até 31 de dezembro de 2017, DETERMINO que se proceda a 

citação dos acusados por edital, conforme previsão contida no artigo 361, 

caput, do Código de Processo Penal.Transcorrido o prazo para resposta 

(15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao representante do 

Ministério Público para se manifestar.Após, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações.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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 07 de março de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 29583 Nr: 1862-58.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Guedes Silva de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONAS GUEDES SILVA DE ASSIS, 

Filiação: José de Assis e Astrid Guedes Guston, data de nascimento: 

24/08/1974, brasileiro(a), natural de Nova Olímpia-MT, solteiro(a), lavrador. 

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: Em data e horário incerto, mas na segunda quinzena do 

mês de novembro de 2004 na linha 15, o denunciado Jonas Guedes Silva 

de Assis constrangeu a vítima Irani Almeida Ribeiro a conjunção carnal, 

consoante auto de exame, mediante violência presumida em razão da 

idade, eis que a vitima contava co 13 anos na data do fato. Na 

oportunidade o denunciado foi até a residência da vítima e mediante 

promessa de presentes conseguiu que Irarni o acompanhasse até sua 

residência onde ela passou a dormir no mesmo quarto que Jonas, local 

onde ocorreu a relação sexual, atigindo assim, o denunciado o seu fim, 

que era satisfazer a sua concupiscência. A vítima somente saiu da 

residência de Jonas após o genitor da mesma ir até a casa do denunciado 

e também comunicar o fato a Policia Civil.

Despacho: Vistos em correição.Reitere-se ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional solicitando informações acerca de estar o acusado 

Jonas Guedes Silva de Assis preso em alguma das unidades prisionais do 

Estado, após, em sendo negativa a resposta, determino a citação 

editalícia.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, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 09 de agosto de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 376-04.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Távora Ribeiro, Robson Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIEL TÁVORA RIBEIRO, Cpf: 

00997577100, Rg: 2.073.324-0, Filiação: Valmir Távora Ribeiro e Maria de 
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Azevedo Ribeiro, data de nascimento: 03/04/1980, brasileiro(a), natural de 

Mantena-MG, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: no dia 28 de novembro de 2002, por volta das 

11hrs00min na Delegacia de Polícia de Colniza, neste Municinpio, os 

denunciados Eliel Távora Ribeiro e Robson Medeiros, deram causa a 

investigação policial contra a vítima Fernando Pericles de A raujo Silva, 

pessoa o qual sabiam inocente. Apurou-se que, ora denunciado Eliel, 

havia sido preso, e contratou os serviços advocaticios da vítima, pelo 

valor de R$ 6.000,00. A forma de pagamento ficou acordada da forma: o 

denunciado emitiria 06 (seis notas promissórias no valor de R$ 500,00 

cada) sendo que para o restante do pagamento, seria entregue uma moto 

do denunciado. ocorre que, incetivado pelo ora denunciado Robson, Eliel 

resolveu representar perante a autoridade policial deste municipio contra 

seu advogado Fernando, por crime de apropriação indébita, na medida que 

justificava nunca ter autorizado este a ficar como depositário de sua 

motocicleta.

Despacho: Vistos em correição.Expeça-se ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional solicitando informações acerca de estar o acusado Eliel 

Távora Ribeiro preso em alguma das unidades prisionais do Estado, após, 

em sendo negativa a resposta, determino a citação editalícia.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, GEIZA DE SOUZA 

PEREIRA, digitei.

Colniza, 09 de agosto de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 2393-47.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Ferreira de Souza, Hércules Dorrigo 

Martins, JF Mecânica e Auto Peças Ltda - JF Diesel - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIR FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 

21198004649, Rg: 726550, Filiação: Dimas Ferreira da Conceição e 

Geralda Maria Ferreira, data de nascimento: 29/07/1955, brasileiro(a), 

natural de Centralina-MG, casado(a), médico, Telefone 3571-1152 e 

atualmente em local incerto e não sabido HÉRCULES DORRIGO MARTINS, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Medida cautelar inominada em face de ADIR FERREIRA 

DE SOUZA, HÉRCULES DORRIGO MARTINS e J.F. MECÂNICA AUTO 

PEÇAS LTDA, referente a procedimento licitatório na modalidade carta 

convite de número 30/2007.

Despacho/Decisão: Vistos em correiçãoComo a parte requerida está em 

local incerto e não sabido, defiro o pedido retro e determino sua citação 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, apresentar 

contestação. Para efeitos de publicidade, observem-se os requisitos 

descritos no art. 232, do CPC. Intimem-se.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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 03 de outubro de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 726-50.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

Atualize a Serventia quanto à representação processual do exequente 

(fls. 97).

Defiro pedido de fls. 101.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30555 Nr: 1086-92.2006.811.0105

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Nunes, José Luiz de Paulo, VALDINEI DA 

SILVA MORAES, ANDERSON GARCIA MAIA, João Batista Pereira, CAMILO 

POLTRONIERI, Hélio Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Vanessa Figueiredo, Elpido da Silva 

Meira, Ebaneis da Silva Mello, Darci José Mallmann, José Silvestre dos 

Santos Filho, Natanael da Rocha, EDNA PEREIRA SANTANA, Marta Amorim 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal, conforme despacho de f. 401.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 150-62.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Gutjahr Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca das 

decisão de folha 721.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33801 Nr: 2330-22.2007.811.0105

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:21456/A, Francisco 

Morato Crenitte - OAB:98479/SP, José Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, nos termos da legislação 

em vigor, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 454 de 599



certidão de folhas 74.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 1283-47.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Nunes, José Luiz de Paulo, VALDINEI DA 

SILVA MORAES, ANDERSON GARCIA MAIA, CAMILO POLTRONIERI, Hélio 

Mendes de Souza, João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Vanessa Figueiredo, Elpido da Silva 

Meira, Ebaneis da Silva Mello, Darci José Mallmann, José Silvestre dos 

Santos Filho, Natanael da Rocha, EDNA PEREIRA SANTANA, Marta Amorim 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal, conforme despacho de f. 553.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64381 Nr: 1788-91.2013.811.0105

 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: Beno Kopp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinete Regina Violada Mazzaro, João 

Donizeti Mazaro, R. R. V. MAZZARO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, Rebecca Barroso Ribeiro - OAB:18.117A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado ALEXANDRO 

GUTJAHR DOS SANTOS que ora detém a carga do feito para que promova 

sua devolução dentro do prazo de três dias, nos termos do artigo 234, § 

2º, do Código de Processo Civil, sob pena de busca e apreensão do 

processo e demais sanções legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73397 Nr: 1493-49.2016.811.0105

 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): EDERSON NEI RIEDEL, JOSÉ CLAUDIO RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Tendo em vista que houve uma falha na publicação da intimação via DJE, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes requeridas na 

pessoa de seu advogado, acerca da decisao de fls. 45/49, via DJE.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 14/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o Edital 05/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que solicita a realização do inventario dos 

processos no sistema Apolo em até 72 horas antes do início da correição;

RESOLVE:

Art. 1°- DETERMINAR a realização de inventário processual junto a 

Comarca de Cotriguaçu/MT, em até 72 horas antes do início da correição 

referente a portaria 31/2018-CGJ.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81083 Nr: 1824-78.2018.811.0099

 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: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que 

recolha o valor da diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34212 Nr: 631-09.2010.811.0099

 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: EDINETE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 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...

 Não obstante o peido, inexiste pressa para a suspensão do processo 

neste momento processual por conta do não-encontro da parte autora.

Sublinha-se que este momento é de produção de prova, inclusive 

testemunhal, conforme deferido.

Assim, INDEFERE-SE a suspensão.

Preclusa a produção probatória testemunhal.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para apresentar alegações finais;

2. Após, INTIMAR a parte-requerida para apresentar alegações finais;

3. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62441 Nr: 841-55.2013.811.0099

 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: CECILIA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - SINVAL DA CUNHA BARBOSA, SECRETARIO DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO - FRANCISCO ANIS FAIAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora não se possa cravar que o processo será extinto nesta sede de 

forma definitiva (imagine-se a discordância do Tribunal quanto ao ponto), 

deve-se fixar o valor dos honorários do ilustre advogado (parcial, 

portanto), sem prejuízo de nova retomada em caso de retorno deste 

processo.

 Por isso, fixam-se como honorários advocatícios a FLORENTINO 
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APARECIDO MARTINS (OAB 9659-B/MT) o valor de 03 URH, o qual deve 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como 

certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).

No mais, cumprir a decisão anterior, remendo o processo ao TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33881 Nr: 305-49.2010.811.0099

 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: IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA, DDDS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a citação feita de todos os herdeiros (espólio) 

interessados indicados, inexistindo contestação, DECRETA-SE a Revelia 

de todos eles. Quanto a Denise, considera-se como data de citação a data 

de 11/04/2017 (fl. 76).

 Ainda havendo incapaz (filhos da própria autora), ao Ministério Público 

para manifestação.

 Após, à parte-autora para indicação de provas.

 Inexistindo indicação de provas outras, conclusos para sentença. Do 

contrário, conclusos para designação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63837 Nr: 652-43.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, JOSÉ ANTÔNIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3.666/ MT

 Pelo atual cenário processual, DESIGNA-SE audiência para o dia 

27/07/2018, às 09h00min (depoimento pessoal da autora e oitiva de 

testemunhas).

 À SECRETARIA:

1.INTIMAR as partes;

2.INTIMAR pessoalmente a parte-autora (depoimento pessoal);

3.INTIMAR as testemunhas indicadas pelo Município (fl. 132).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33940 Nr: 364-37.2010.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Adaptando-se a nova conjuntura normativa, tem-se caso de arrolamento 

comum (art. 664 do CPC).

 Quanto ao pleito da inventariante (fl. 27), indefere-se o Ofício à Polícia 

Militar, tendo em vista o lapso temporal indicado e atuação independer de 

provocação.

 No tocante à transferência do documento para o nome da inventariante, 

indefere-se, pois isso somente se dá (rá) quando da partilha.

 Ante o exposto:

1. INTIMAR a INVENTARIANTE (por seu advogado) para as primeiras 

declarações. Não fazendo, INTIMAR pessoalmente (5 dais), devendo 

indicar os demais herdeiros, atribuir valor aos bens e o plano de partilha 

(art. 664 do CPC);

2. Com a indicação dos herdeiros, CITAR para se manifestarem (art. 626 

do CPC). Havendo incapaz, deve o Ministério Público se manifestar;

3. Havendo concordância dos herdeiros (ou inexistindo estes) e não 

havendo impugnação, expedir Formal de Partilha (art. 662 do CPC);

4. Havendo impugnação, ao OFICIAL de JUSTIÇA para avaliação dos bens. 

Com o Laudo apresentado, intimar as partes para se manifestarem sobre 

(art. 664, §2º, do CPC, em interpretação que permite a audiência, 

garantido, de qualquer maneira, o contraditório). Havendo incapaz, deve o 

Ministério Público se manifestar;

5. Comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, conclusos para julgamento (art. 664, §5º, do CPC);

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60060 Nr: 973-83.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.ABSOLVER GERVÁSIO HURTADO quanto à imputação relacionada 

ao art. 213 c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.IV DISPOSIÇÕES FINAIS 

– À SECRETARIATendo havido nomeação de Defesa, fixam-se como 

honorários advocatícios a SARA TONEZER (OAB 9.074-A/MT) o valor de 

01 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Sem custas e despesas processuais.Oportunamente, após 

certificar o trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.Arquivar com as baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar (inclusive a 

vítima).Cotriguaçu/MT, 09 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61466 Nr: 1205-61.2012.811.0099

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA GANÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixa-se de suspender o processo, pois ausente pressuposto legal 

(pedido de apenas uma das partes).

 Pendente ainda a citação, deve a parte-autora se manifestar.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça. Nada falando, INTIMAR pessoalmente a requerente para tanto, sob 

pena de extinção do feito;

2.Sendo indicado algum endereço, CITAR a requerida;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60289 Nr: 28-62.2012.811.0099

 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: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS APOLINÁRIO 

LTDA., SILMARA APOLINARIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, isso 

para:i.EXPEDIR o MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos 413 

botijões mencionados nos documentos juntados;ii.CONDENAR as 

requeridas ao cumprimento da entrega. Por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC.Condenam-se as requeridas ao pagamento das 

custas, despesas e honorários, ora fixados em 10% sobre o valor da 

causa. Publicar. Intimar. Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Cotriguaçu/MT, 10 de junho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61403 Nr: 1140-66.2012.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDO, ADOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defere-se o pleito anterior.

 Como já transcorrido o prazo:

1.INTIMAR a autora para requerer o que entender correto, inclusive sobre 

o ponto em discussão. Prazo de 30 dias, a englobar, portanto, o prazo de 

suspensão pretendido;

2.Após, cumprida a pendência ou decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32736 Nr: 875-69.2009.811.0099

 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: MAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O processo, já extinto, foi desarquivado, porém inexistiu qualquer 

explicação pela parte-autora acerca do que levou à extinção (mudança de 

endereço sem aviso).

Por isso, DEVOLVER ao ARQUIVO.

Intimar a nobre advogada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 1069-64.2012.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES LOPES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de INTIMAR a advogada SARA TONEZER para que devolva os 

autos que estão em seu poder além do prazo legal, em 48 horas, conforme 

determina a CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63572 Nr: 439-37.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERREIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de INTIMAR a advogada SARA TONEZER para que devolva os 

autos que estão em seu poder além do prazo legal, em 48 horas, conforme 

determina a CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26224 Nr: 1559-33.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO LUIZ BATISTA, Cpf: 

15375668904, Rg: 1192662, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

casado(a), trabalhador rural. 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: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 

moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, o exequente informa que a parte 

executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pelo exequente, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO a citação da 

parte executada, CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, bem 

como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Por outro lado, não tendo ocorrido a citação 

da parte executada, DEIXA-SE de condenar ao pagamento das despesas 

processuais (art. 91 do CPC).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Freese Navarini 

Guerra, digitei.

Cotriguaçu, 11 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28284 Nr: 1031-62.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR SOARES, Cpf: 89679679187, 

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: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 
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moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, o exequente informa que a parte 

executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pelo exequente, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO a citação da 

parte executada, CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, bem 

como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Por outro lado, não tendo ocorrido a citação 

da parte executada, DEIXA-SE de condenar ao pagamento das despesas 

processuais (art. 91 do CPC).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Freese Navarini 

Guerra, digitei.

Cotriguaçu, 11 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 1549-09.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucy Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11263 Nr: 1102-60.2009.811.0034

 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: JHY, CTSY, NCSY, AAKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Moraes de 

Souza - OAB:14032, João Acássio Muniz Jr - OAB:OAB/MT nº 8872

 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 

fl.685.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO o réu, através de seus 

advogados, para que tome ciência que foi designada para o dia 

21/06/2018, às 17:000, a realização da audiência das testemunhas 

ELOYSE PEREIRA DA SILVA e ANTONIA PEREIRA DA SILVA, na Vara 

Única de Garuva-SC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 2355-05.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Vistos.

1. Conforme determinado no expediente nº. 0020995-27.2018.811.0000, 

passa este juiz de direito a responder pelos processos crimes em geral 

nesta comarca de Dom Aquino.

2. Considerando que este também responde pela Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT, necessário o ajuste de pauta desta Vara Única, razão 

pela qual ANTECIPO a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de 

junho de 2018, às 15h45min (horário oficial de Cuiabá-MT).

3. Intimem-se as testemunhas e o réu.

4. Requisitem-se os policiais.

5. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

6. Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 04 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 3198-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos, Thiago Rodrigues, Valdeir 

de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B

 Autos nº 3198-67.2017.811.0034

Código nº 52260

VISTOS, ETC.

Recebo o presente Recurso em Sentido Estrito e suas razões.

Abra-se vista ao Recorrido para contrarrazoar no prazo de 02 (dois) dias.

Após, venham conclusos os autos para despacho de sustentação ou 

reforma.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 1181-63.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luis Moretto, Valdeci Alves Borges, 

Raul Moretto, Joares Bertholdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10.386-B, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386

 Vistos,

1. Considerando a Portaria nº 629/2018-PRES, que suspendeu o 
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expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no dia 

22 de junho de 2018 em razão dos jogos da copa do mundo, redesigno a 

audiência anteriormente marcada para o dia 19 de julho de 2018 às 13h.

2. Intime-se. Requisite-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73200 Nr: 3-62.2015.811.0093

 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): ANTONIO SILVA SOUSA - ME, ANTONIO 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78643 Nr: 236-88.2017.811.0093

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVENZI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 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, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Certifico que, foi cadastrado no sistema apolo o advogado da parte 

requerida, motivo porque, impulsiono os presentes autos para intimar esta, 

acerca do desarquivamento do processo, afim de que se processa o que 

lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44526 Nr: 1361-14.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VALDOMIRO AMADO, GIOVANI 

AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 180 impulsiono os autos para parte autora para 

requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 1067-54.2008.811.0093

 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: CIPRIANO DA ROSA PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Diante da não manifestação do curador anteriormente nomeado, REVOGO 

tal nomeação e 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, para manifestar nos 

presentes autos na defesa do requerido Indústria de Madeiras Paranorte 

Ltda.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a parte requerente para trazer aos autos toda a documentação 

prevista no Decreto Estadual 412/2011, no prazo de 10 dias, conforme 

requerido às fls. 204.

Após, com a juntada da documentação pela parte autora, Determino que 

seja expedido oficio ao INTERMAT, anexando à documentação necessária, 

requisitando que este apresente Estudo Cadastral do imóvel objeto do 

presente feito no prazo de 90 dias.

Com a resposta do INTERMAT, determino que seja feita nova intimação da 

PGE/MT, conforme requisitado às fls. 177.

Com a manifestação da parte requerida, através do curador Especial, 

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação no prazo legal.

Logo na sequência, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 405-51.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Brolim, PLÁCIDO BROLIN, MADEIREIRA 

PIONEIRA LTDA, FABIO LEANDRO GALINDO, F. F. MADEIRAS LTDA - ME, 

Luis Mário Canal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMOR BROLIM, Cpf: 30782848915, Rg: 

0002575-5, Filiação: Adolfo José Brolim e Natalia Urbanek Brolim, 

brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, comerciante/madeireiro. 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 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação civil pública interposta pelo Ministério 

Público Estadual em 25/06/2012 em face de Valmor Brolim e outros, em 

razão da responsabilização do dano ambiental decorrente da 

comercialização ilícita de 251,39m³ de madeira amparada em projeto de 

manejo florestal fraudulento.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista que a advogada Dra. Vânia 

Santos de Souza Dorneles não reside mais nesta Comarca, revogo a 

nomeação anteriormente a ela concedida e nomeio como curador especial 

dos requeridos citados por Edital Fábio Leandro Galindo e F.F Madeiras 

LTDA o Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, regularmente inscrito no cadastro 

de advogados OAB/PR nº 45.291. Intime-se o defensor nomeado de seu 

múnus, cientificando-o das obrigações e restrições constantes dos itens 

da CNGC/MT.Diante da não localização do requerido Valmor Brolin, acolho 

a cota ministerial de fls. 1091 e Determino que seja realizada sua citação 

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 o Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados OAB/PR nº 45.291. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-o das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGC/MT.Proceda a Secretaria a 

certificação quanto ao cumprimento da carta precatória de fls. 1067.Após, 

tudo devidamente cumprido e certificado, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público, diante do relatório da operação fiscalizatória realizado 

pela Policia Militar Ambiental já estar devidamente juntado às fls. 

1092/1102.Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILIAN CHARLY 

OLIVEIRA, digitei.

Feliz Natal, 11 de junho de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72918 Nr: 896-87.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FREDERICO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTTO FREDERICO SCHMIDT, Cpf: 

90230183034, Rg: 70632612-96, brasi le i ro(a),  sol te i ro(a) , 

advogado/agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fls. 76, e determino que 

seja o réu citado por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, determino desde já 

a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao 

acusado, conforme artigo 366 do CPP.Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos contidos em cota 

ministerial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 14 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102906 Nr: 3223-52.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson José de Almeida, Railson Batista de 

Almeida, FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR, Eliton de Almeida 

Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:16.325 OAB/MT

 Intimação do procurador do réu Railson Batista de Almeida, Dr. André 

Muniz Ribeiro OAB 16325, para que no parzo legal apresente defesa 

prévia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116042 Nr: 2837-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 1ª Vara da Subseção de Sinop - MT, 

Gustavo Gabriel da Silva de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Maria Mensor, Maiara Laverdi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Santos - 

OAB:PI/15.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a presente de mandado.

Após seu devido cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens de estilo.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112778 Nr: 337-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal LTDA - ME, Inacio Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Lima dos Santos Souza, Janete de 

Jesus Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Gustavo de Almeida Batista, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34645 Nr: 761-69.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Anilson Silveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Dalmoro Pereto, Pedro Missio Dapont, 

Lauro Sackser, Noemi de Aguiar Dapont

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Representação Criminal ajuizada por Anilson Silveira dos 

Santos, alegando a prática do crime de denunciação caluniosa perpetrado 

pelos representados Ary Dalmoro Pereto, Pedro Missio Dapont, Noemi de 

Aguiar Dapont e Lauro Sackser.
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Denota-se dos autos a impossibilidade de prosseguimento dos autos, uma 

vez que trata-se de crime de ação penal incondicionada, cuja legitimidade 

ativa pertence ao Ministério Público.

Assim, não estando previsto no artigo 339 do Código Penal Brasileiro, que 

a ação é privativa do ofendido, ou condicionada à representação, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, proceda-se as necessárias baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115754 Nr: 2641-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDERSON FRANCISCO ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Policia da Cidade de Guarantã do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a 

inicial, apresentando o pedido administrativo de liberação do veículo e a 

negativa da autoridade coatora, bem como para que comprove 

documentalmente ser proprietário do bem.

Advirta-se que o descumprimento acarretará o indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114436 Nr: 1644-98.2018.811.0087

 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: Elizabete Pinheiro , Espólio de Dirce Rochemback 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JACOBSEN CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo 

nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil c/c artigos 558, 560 e 561 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar postulada, pelo que 

DETERMINO a reintegração do autor na posse do imóvel rural descrito nos 

autos, localizado na Linha Castanheira, Bairro Cotrel, em Guarantã do 

Norte/MT.Atentem-se o requerente para que, havendo a presença de 

menores ou idosos residentes na localidade, deverá a desocupação ser 

precedida de estudo social e acompanhada pelo Conselho Tutelar e equipe 

de assistência social. Estando o requerido morando na área invadida, 

deverá também o requerente providenciar meio de transporte adequado 

para retirada dos seus móveis e pertences pessoais, de forma a 

preservar a dignidade dos residentes. Vale a presente como MANDADO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo o requerido ser notificado por 

meio de oficial de justiça, para que desocupe a área voluntariamente no 

prazo de cinco dias.Não cumprida voluntariamente a desocupação, fica 

desde já autorizada a força coercitiva, observadas as diretrizes acima 

descritas.Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 212, §2º, 

CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111729 Nr: 3872-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Intimação da advogada do denunciado Dr(ª). ANGELITA KEMPER OAB/MT 

15.090 para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107252 Nr: 1493-69.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Maria Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora não foi devidamente intimada, redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2018, às 

13h30min.

Intime-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

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Felipe Matheus França Guerra OAB/MT - 

10.082 para que tome providências conforme despacho/decisão de fls. 

440/446, no prazo legal. DESPACHO:(...) "considerando que o causídico 

Dr. Rui Barbosa Marinho Ferreira às fls. 409 assinou em nome do 

advogado Dr. Felipe Matheus França Guerra, intime-se pessoalmente o 

advogado subscritor do petitório de fls. 400/409, a fim de que tome 

providências acerca do ocorrido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112476 Nr: 110-22.2018.811.0087

 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 RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILA MARCIA BARBOSA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703, Luciano Gonçalves Olivieri - OAB:GO-38762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 
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necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110564 Nr: 3211-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BRODAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607, Volnei Copetti - OAB:RS/58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111806 Nr: 3907-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

OAB:49438/SP

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110950 Nr: 3429-32.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109009 Nr: 2366-69.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109841 Nr: 2854-24.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110933 Nr: 3424-10.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Reginatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 3391-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares, 

Paulo Henrique Lima Guimarães, Fernando Henrique da Silva Hidalgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência para a oitiva do informante Tiago Riquem de Lima 

Guimarães para a data de 19.02.2018, às 13h30min.

Atente-se o Sr. Gestor ao cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112402 Nr: 50-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 DETERMINO a revogação da prisão preventiva de AILTON JOSE DE 

SOUZA sem imposição de medida cautelar diversa. Deverá, portanto, o 

acusado responder em liberdade ao processo.Serve a presente decisão 

como alvará de soltura e carta precatória, devendo o acusado ser posto 

em liberdade se por outro motivo não estiver preso.Cientifique-se o 

Ministério Público e a defensora do acusado.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112308 Nr: 4216-61.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsom Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPFL Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) Andressa 

Santana da Silva e JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS, @advogado_reu para 

comparecer na audiência de conciliação que se realizará no dia 

15/08/2018, às 14h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109545 Nr: 2684-52.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Ribeiro Veras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR (União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) Andressa 

Santana da Silva, @advogado_reu para comparecer na audiência de 

conciliação que se realizará no dia 15/08/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82806 Nr: 2140-40.2012.811.0087

 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: Jussara Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 Intimação da parte autora para juntar nos autos dados para transferência 

dos valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 1158-55.2014.811.0087

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Cusin ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para aportar aos autos o comprovante de pagamento da guia de diligência 

do oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111422 Nr: 3690-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copersul Comercio de Cereais e Representação 

Ltda-EPP, Arno Gunsh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Nortão Guarantã LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) Giovani 

Rodrigues Coladello

Ralff Hoffmann, @advogado_reu para comparecer na audiência de 

conciliação que se realizará no dia 15/08/2018, às 13h40min.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47355 Nr: 777-98.2017.811.0036

 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: Epaminondas Moreira Narciso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Narciso Ferreira, Tania Maria 

Moreira Narciso, Thiago Moreira Narciso Neves, Epaminondas Moreira 

Narciso & Cia Ltda- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Silva Bezerra 

Rodrigues - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de citar os 

requeridos dos termos da ação, na forma da decisão de ref. 59, no prazo 

de cinco (05) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48219 Nr: 1197-06.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Leyla Homem D'el Rey Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Maria Botelho Bernardes - 

OAB:16.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1197-06.2017.811.0036

Código: 48219

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que comprove nos autos 

o recolhimento das despesas relativas à condução do(a) Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da missiva.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/06/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46763 Nr: 438-42.2017.811.0036

 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, Carlos 

Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) CONFIRMO a tutela 

antecipada concedida liminarmente às fls. 211/212, para TORNAR 

DEFINITIVA a DETERMINAÇÃO para que o Município de Guiratinga – MT e o 

Estado Mato Grosso providencie o procedimento cirúrgico para a 

Reconstrução Uretral e tudo mais que se fizer necessário para preservar 

a vida e amenizar o sofrimento do paciente CARLOS HENRIQUE DA SILVA, 

conforme pretendido na petição inicial e recomendado pelos Laudos 

Médicos. 2) Assim, por se tratar de tutela de urgência deferida 

liminarmente, confirmada por sentença, DETERMINO que o requerido a 

cumpra de imediato, sob pena de BLOQUEIO ONLINE, via Bacenjud, do 

valor necessário para a compra dos medicamentos.3) NOTIFIQUE-SE o 

MINISTÉRIO PÚBLICO, para que tenha ciência da presente sentença, bem 

como demonstre se houve ou não o cumprimento da decisão liminar 

confirmada por esta sentença, bem como requeira o que entender de 

direito.4) Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo 

legal, pelo fato do valor líquido não ser SUPERIOR a 100 (cem) salários 

mínimos vigentes, DEIXO de realizar a remessa do presente feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) para o REEXAME 

NECESSÁRIO da presente lide, conforme preceitua o art. 496 do Novo CPC 

Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 07/06/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 150-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Processo nº 150-60.2018.811.0036 (54580)

DECISÃO

Visto, etc.

 Ante a existência dos requisitos formais e materiais do aditamento da 

denúncia (art. 384 e seguintes do Código de Processo Penal), ou seja, há 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO o 

ADITAMENTO A DENÚNCIA nos seus termos.

Tendo em vista que a Defesa Técnica já apresentou resposta ao 

aditamento e tanto o Ministério Público quando Defesa manifestaram que 

não há necessidade de nova instrução processual com relação ao 

aditamento, bem como deixaram de arrolar testemunhas. Dou por 

encerrada a instrução processual e DETERMINO vista dos autos as partes 

para apresentarem memoriais escritos no prazo de 05 dias. Após, 

conclusos URGENTE para prolação da sentença, por se tratar de réu 

preso.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Guiratinga, 08/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36380 Nr: 387-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Com essas considerações e fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para PRONUNCIAR, ANTÔNIO ALVES PEREIRA, 

brasileiro, divorciado, aposentado pelo INSS, nascido aos dias 17/04/1952, 

portador do RG n° 0475943-5 SSP-MT e CPF sob o n° 141.893.051-20, 

filho de Júlia Alves Pereira, residente e domiciliado na Av. Marechal 

Rondon, n° 05, bairro Centro, Guiratinga-MT, pela prática, da infração 

penal prevista no art. 121, § 2°, incisos II c/c o art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular desta Comarca.Vislumbro que o acusado ANTÔNIO 

ALVES PEREIRA responde este processo em liberdade, 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 ao 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.Publ ique-se. Registre-se.  Int imem-se.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Guiratinga – MT, 08/06/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15356 Nr: 100-15.2010.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildes Almeida de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvarás nº 

410227-4/2018, na importãncia de R$= 4.383,61 (Quatro mil e trezentos e 

oitenta e três reais e sessenta e um centavos) em favor de R$= NAILDES 

ALMEIDA DE QUEIROZ, levantamento do principal já descontado os 

honorarios contratuais; Alvará nº 410221-5/2018, na importãncia de R$= 

1.878,69 (Hum mil e oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos) em favor de MARQUES e RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, correspondente aos honorários contratuais na proporção 

de 30%.; Alvará nº 410217-7/2018, na importãncia de R$= 572,46 

(Quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em favor 

de MARQUES e RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente aos 

honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 356-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loja Maçônica São João de Guiratinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvarás nº 

410588-5/2018, na importância de R$= 3.601,77 (Três mil e seiscentos e 

um reais e setenta e sete centavos) em favor de CLEIDE MARIA 

CAVALCANTE RIBEIRO; Alvará nº 410578-8/2018, na importância de R$= 

1.000,00 (Hum mil reais) em favor de MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS, todos referente ao levantamento do valor bloqueado autorizado pelo 

MM. Juiz em face do acordo celebrado nos autos.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50141 Nr: 2099-56.2017.811.0036

 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, Lacy 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

410206-1/2018, na importância de R$= 31.089,40 (Trinta e um mil e oitenta 

e nove reais e quarenta centavos) em favor de MUNICIPIO DE 

GUIRATINGA, afim de atender a liminar deferida pelo MM. Juiz, com 

finalidade de adquirir medicamento a paciente LACY CARVALHO DOS 

SANTOS - Posteriormente, após o levantamento do dinheiro o MUNICÍPIO 

DE GUIRATINGA/MT deverá fazer a devida PRESTAÇÃO DE CONTAS em 

relação ao valor transferido, sob pena dos agentes públicos municipais 

responsáveis pela distribuição de medicamentos responderem por 

improbidade administrativa.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41696 Nr: 613-70.2016.811.0036

 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: Espólio de Rosalina Neves Ribeiro, Almindo Jose Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Lira Falco - 

OAB:21813/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvarás nº 

410327-0/2018, na importância de R$= 1.533,25 (Hum mil e quinhentos e 

trinta e tr~es reais e vinte e cinco centavos) em favor de LUANA LIRA 

FALCO, referente aos honorários sucumbênciais; Alvará nº 

410333-5/2018, na importãncia de R$=15.332,60 (Quinze mil e trezents e 

trinta e dois reais e sessenta centavos) em favor de ORMINDO JOSÉ 

LOPES, referene ao principal integral.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 721-36.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Josélia da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletronicamente nº 410048-4/2018, na 

importância de R$= 9.601,26 (Nove mil e seiscentos e um reais e vinte e 

seis centavos) em favor de JANETE DA SILVA ARAÚJO.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15217 Nr: 1271-41.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Brasão Barreto 

Scantamburlo - OAB:293.080/OAB/SP, Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal - OAB:28.164/GO, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletronicamente os alvarás nº 

410241-P/2018, na importância e R$= 12.736,93 (Doze mil e setecentos e 

trinta e seis reais e noventa e três centavos) em favor de MARQUES e 

RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, correspondente aos honorários 

contratuais na proporção de 30%.; Alvará nº 410250-9/2018, na 

importãncia de R$= 29.719,53 (Vinte e nove mil e setecentos e dezenove 

reais e cinquenta e três centavos) em favor de EVANGELISTA BARBOSA, 

correspondente ao principal já descontados os honorarios contratuais.; 

Alvará nº 410232-0/2018, na importância de R$= 2.643.16 (Dois mil e 

seiscentos e quarenta e três reais e dezeseis centavos) em favor de 

MARQUES

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53824 Nr: 3574-47.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3054-87.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de outubro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31941 Nr: 533-14.2013.811.0036

 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: Fátima Regina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Joel Becker - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 12/04/2018, na 

forma da certidão de fls, 132. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53824 Nr: 3574-47.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 10.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3054-87.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11. Guiratinga - MT, 11 de junho 

de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8862 Nr: 147-28.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Intimar a exequente acerca da certidão do Sr. Oficial as fls, 217v, 

condicionando o cumprimento do despacho de fls, 206 com a condução do 

Sr. Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31085 Nr: 929-25.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 10/05/2018, na 

forma da certidão de fls, 106. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54214 Nr: 25-92.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Lopes Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida acerca da sentença de Ref. 

33.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12794 Nr: 251-49.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Olímpio de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 10/05/2018, na 

forma da certidão de fls, 110. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 567 Nr: 63-76.1996.811.0036

 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: Espólio de Arnaldo Tonellotto, Maria Aparecida Prates 

Tonellotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleophanes Lopes Domingues, Rita Anicesio 

Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11.624-A, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 14/05/2018, na 

forma da certidão de fls, 478. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11522 Nr: 578-28.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:Mat 1585248, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os autos Cód. 30305, encontra-se a disposição do 

advogado Dr. FERNANDO BALDAN NETO na secretária, conforme 

impulsionamento naqueles autos. Nesta data restabelece o prazo ao 

subscritor da petição de fls, 163/164, afim de atender a solicitação de fls, 

157.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 35456 Nr: 64-94.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josenilton Oliveira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 64-94.2015.811.0036 - 35456

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Josenilton Oliveira Mendes

INTIMANDO: Réu(s): Josenilton Oliveira Mendes, Cpf: 01327629194, Rg: 

1797102-0 SSP MT Filiação: José Tavares Mendes e Célia Aparecida de 

Oliveira, data de nascimento: 21/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), cozinheiro/tratorista, Endereço: Rua Cuiabá, Nº 
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773 Ou 859, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Guiratinga-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU JOSENILTON OLIVEIRA MENDES, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para responder a acusação no prazo 

legal, observando-se o que dispõe o art. 365 e art. 366 do CPP RESUMO 

DA INICIAL: Consta no incluso IP, que no dia 23/012/2014, por volta das 

23h20Min, o denunciado, em via publica, neste Município de Guiratinga, 

conduzia veiculo automotor, tipo motocicleta Honda/NXR BROS, cor 

laranja, placa NLD-7267, Ribeirãozinho-MT, sob influência de bebida 

alcoólica, bem como, consciente e dolosamente, dirigiu veiculo automotor 

sem devida permissão para dirigir ou habilitação, colocando em risco a 

incolumidade pública. A PM ao realiza rondas pela área central da cidade, 

abordou o denunciado nas adjacências da A. Israel Arcoverde, e foi 

constatado que o denunciado não possuía CNH, bem como não estava 

portando a CRLV do veiculo. O Ministério Publico denuncia JOSENILTON 

OLIVEIRA MENDES, no artigo 306 e 309 da Lei nº. 

9.503/97.DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 64-94.2015.811.0036 Código: 

35456 Ação Penal Decisão Vistos etc. Trata-se de Ação Penal movida em 

face JOSENILTON OLIVEIRA MENDES, devidamente qualificado nos autos, 

pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 306 e 309 da Lei nº 

9.503/97. Em analise aos autos, observa-se que o acusado fora 

beneficiado com suspensão condicional do processo, a qual fora acolhida 

em audiência às fls. 74/76, ficando o acusado obrigado a cumprir a 

seguintes condições: a) comparecer bimestralmente em Juízo; b) ao 

alterar seu domicilio nesta Comarca, informar ao Juízo, sendo que se for 

alterar para comarca distinta, deverá pedir autorização; c) Comparecer em 

Juízo sempre que intimado para tanto; d) não frequentar bares, boates, 

prostíbulos ou consumir bebidas alcoólicas em local público; e) efetuar o 

pagamento da prestação pecuniária no valor de 1.500 (um mil e 

quinhentos) reais divididos em 05 (cinco) parcelas. O acusado 

compareceu ao fórum desta Comarca informando que não cumprira as 

prestações pecuniárias devido ter ficado desempregado, assim como 

também não cumpriu as demais condições a ele impostas sendo registrado 

a ocorrência pela conciliadora (fl. 88). O Ministério Público em fls. 106 

requereu revogação do benefício da suspensão condicional devido o 

beneficiado ter descumprido todas as condições imposta. Por tais motivos, 

DEFIRO o pedido do Ministério Público em fl. 106, REVOGO o benefício da 

suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89, 

parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/95.Tendo em vista que o acusado 

encontra-se em local incerto e não sabido, DETERMINO a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL, do inteiro teor da denúncia, para constituir advogado 

e/ou responder à acusação no prazo legal, nos termos do art. 365 do CPP. 

Ressalto, que caso o acusado não compareça, nem constitua advogado, 

nos termos do art. 366 do CPP, poderá ficar suspenso o processo e o 

curso do prazo prescricional, bem como, ser determinado à produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a 

prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.Decorrido o prazo 

editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 12 de 

Setembro de 2017. Aroldo José Zonta Burgarelli 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, Dayse Maria de Moraes, digitei. 

Guiratinga - MT, 17 de abril de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71508 Nr: 786-16.2013.811.0096

 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): RAIMUNDO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Sem custas, pois o autor é isento.Inexistido 

evidência da abusividade do autor da ação, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 

577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 14.12.2006].Fica 

a parte autora incumbida de arcar com os encargos referentes aos 

honorários periciais (Resp 1.253.844/SC).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73679 Nr: 1111-54.2014.811.0096

 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: JOSÉ ROBERTO VINHA, Marcli Moreira Coelho Vinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOTH FILHO, NAIR LEME TOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT, WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Processo nº: 1111-54.2014.811.0096

Código: 73679

Vistos.

Intime-se o Sr. Perito para se manifestar quanto a contraproposta ao 

pedido de honorários apresentada pelos autores às fls. 63/64.

 Ainda, determino a intimação da parte requerida para juntar aos autos 

cópias dos documentos originais a serem periciados, uma vez que 

aqueles constantes nos autos estão incompletos.

Após, manifeste-se o requerente.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Itaúba, 08 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47001 Nr: 750-76.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº 750-76.2010.811.0096 (47001)

 Vistos etc.

Em que pese o acusado tenha informado a contratação de advogado para 

promover a sua defesa (certidão f. 159v), verifico ter decorrido prazo de 

resposta, sem manifestação.

Dessa forma, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensora dativa, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, a Dra. AMANDA AUGUSTA BOTTEGA – OAB/MT 

22100/O, a fim de que promova a defesa do interesse do acusado.

Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada, no valor equivalente 

à 10URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

 Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor da 

defensora nomeada, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a ilustre advogada da presente nomeação, para apresentar 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Itaúba, 08 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 83772 Nr: 1189-43.2017.811.0096

 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: JOÃO DE DEUS PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Aguarde-se o transcurso do prazo para contestação.

 Após, venham-me os autos CONCLUSOS.

 Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78977 Nr: 682-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:MT 20868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Defiro o requerimento formulado pela parte autora nesta solenidade.

 Cumpra-se expedindo o necessário, após conclusos.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 1944-67.2017.811.0096

 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: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:17.238, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:19949/O

 “Vistos.

Considerando o erro material constante na decisão de ref. 94, no que se 

refere a data da solenidade, redesigno a presente para o dia 14/06/2018 

às 17h45min.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84841 Nr: 1638-98.2017.811.0096

 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: ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

Diante da ausência da parte requerida (ref. 53), fica inviabilizada a 

conciliação.

Determino que a Secretaria de Vara diligencie acerca da devolução da 

missiva expedida às ref. 11.

Após, conclusos para designação de audiência de conciliação. ”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88278 Nr: 584-63.2018.811.0096

 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: CILSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 “Vistos.

Defiro o requerimento da parte requerida.

Diante da não composição entre as partes, sai a parte autora intimada 

para impugnar a contestação ref. 13.

 Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89172 Nr: 1126-81.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 (...) Em linhas gerais, verifica-se que não houve qualquer alteração no 

cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da 

supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos 

da prisão preventiva resultaria em mera redundância. Assim, ante a não 

alteração da situação fático-jurídica no presente caso, inexistem razões 

para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do 

CPP. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva ao acusado Norberto Batista dos 

Santos, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas 

razões e motivos já expostos. Translade-se cópia do petitório de ref. 04, 

da cota ministerial de ref. 10, bem como desta decisão, para a Ação penal 

nº 1169-18.2018.811.0096, cód. 89269. Cumpre a priori ressaltar que 

prisão em flagrante é ato administrativo diverso de processo criminal, 

devendo apenas, os autos serem remetidos ao Juiz competente para 

análise de sua legalidade, e estando exaurido, então, o objeto deste 

procedimento provisória de natureza criminal, deve o presente ser 

arquivado. Diante do exposto, DETERMINO o arquivamento do presente 

feito. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Itaúba 06 de junho de 2018. Jean 

Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88907 Nr: 959-64.2018.811.0096

 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: JOEL CARLOS BORGES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZILENE PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 959-64.2018.811.0096 (Código 88907)

Requerente: Joel Carlos Borges Nogueira

Requerido: Suzilene Pereira Carvalho

Vistos.

Nos termos do artigo 320 do Novo Código de Processo Civil, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Dessa forma, considerando que a presente ação pleiteia a revisão do 

valor dos alimentos outrora fixados, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 321 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial juntando cópia da sentença que fixou os 

alimentos, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código.

Às providências.

Itaúba/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72462 Nr: 316-48.2014.811.0096
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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): OCIMAR GARCIA SORRILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171, Robson Rezende dos Santos - 

OAB:16.428/MT

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, Art. 482, VI, da CNGC, impulsiono estes autos ao setor 

competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do Réu, via DJE, 

acerca da Audiência de Suspensão Condicional do Processo, redesignada 

nos autos da Carta Precatória nº 17559-83.2016.811.0015 - Cód. 282815, 

que traminta, atualmente, perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Sinop-MT, para o dia 17/07/2018, às 17:00 horas, conforme 

Ofício nº 1640/2018 juntado às fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88984 Nr: 1003-83.2018.811.0096

 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: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 13:00 

horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca de 

Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47659 Nr: 631-81.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567/O

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos ao setor 

competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do Denunciado, 

via DJE, acerca da Audiência de Interrogatório designada nos autos da 

Carta Precatória distribuída sob nº 10939-03.2018.811.0096, Código 

Nº515719, na Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para o dia 

11/09/2018, às 16:00 horas, conforme informação juntada à ref. 136.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13172 Nr: 468-17.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 1911-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: UARLA SAMARA GALDINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Maria Carpanini, EMERSON BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15143/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 09 de outubro de 2018, às 

16h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3843 Nr: 537-93.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Morais da Cunha, Flávio Morais Salva, Valmir Aimi, 

Neusa Mariza Borille Aimi, Ana Elisa Morais Salva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Rocha Frade.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - 

OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Junior - 

OAB:4.735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644/MT, Rick Andrei 

Vieira - OAB:21426/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos senhores Gestores 

das Varas Cíveis de Mato Grosso, nos termos do art. 1.255 da 

CNGC-Judicial, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ 

imprensa, a fim de intimar a Exequente, na pessoa de seu advogado, para 

que manifeste acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 

1.201/1285, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38653 Nr: 923-40.2015.811.0027

 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: VALDIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Guerro, Janice Maria Tomazoni, Sidnei 

Tomazoni Gerro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação dos confinantes acima mencionados para responder 

(em) a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira(m).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta 

por Valdir Rodrigues em face de Silvino Guerro. O autor narra que adquiriu 

o imóvel situado na Rua Dom Wonibaldo, nº 771, lote 300, Quadra nº 53, 

Centro, nesta Comarca de Itiquira, com área de 400m² (quatrocentos 

metros quadrados), há mais de 30 (trinta) anos, e desde então, exerce a 

posse manda e pacífica sobre o bem. Como pedido, o autor pugnou que a 

ação seja julgada procedente, declarando a propriedade do requerente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I – Citem-se os confinantes do imóvel, 
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conforme mencionado na petição inicial às fls. 06/07, nos termos do artigo 

246, § 3 do CPC.II – Cite-se, via edital, os possíveis interessados (art. 259, 

I do CPC)III – Intime-se, por via postal, os representantes da Fazenda 

Publica, da União, do Estado e do Município, para que possam manifestar, 

no prazo legal, o seu interesse na causa.Cumpra-se com eficiência 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, Letícia dos Santos 

Campos, digitei.

Itiquira, 08 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42975 Nr: 433-81.2016.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Teodoro Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007- CGJ que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso 

impulsiono os autos para parte autora manifestar sobre o retorno da carta 

precatória de Busca e Apreensão e citação - Diligência negativa (Ref. 49) 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze dias).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38972 Nr: 1063-74.2015.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

00936571373, Rg: 378555443, brasileiro(a), Telefone 99 9215 7715. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente é filho biológico do Requerido, conforme 

comprova cópia da Certidão de Nascimento anexa nos autos, o qual não 

contribui mensalmente com as despesas do menor, mesmo tendo 

condições.

Despacho/Decisão: Código 38972.Vistos.1 - Processe-se em segredo de 

justiça, conforme determina o artigo 155, inciso II, do Código de Processo 

Civil.2 - Defiro os benefícios da justiça gratuita a requerente.3 - Atento às 

condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os alimentos 

provisórios em favor do menor no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e 

seis reais e quarenta centavos); equivalente a 30% do salário mínimo 

vigente, a partir da citação.4 - Considerando que o Conciliador Judicial 

pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara e do 

Juizado Especial, consoante o Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Capítulo 06, 

seção 18 da CNGC, DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se 

dê segundo pauta da Conciliação, tudo devidamente monitorado e 

supervisionado por este magistrado.5 – Cite-se e intime-se o réu e 

intime-se ainda a parte autora a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser designada, importando a ausência deste em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.6 - Na 

audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.7- 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de abril de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 1270-10.2014.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSrsf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS, 

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: Conforme faz prova os documentos juntados nos 

autos, os requerentes são filhos legítimos do requerido, fruto da união da 

representante dos menores e do requerido. Ocorre que o requerido não 

tem cumprido seu dever dentre eles o de colaborar para o sustento de seu 

filho menor.

Despacho/Decisão: Código 34566.Vistos.1 - Processe-se em segredo de 

justiça, conforme determina o artigo 155, inciso II, do Código de Processo 

Civil.2 - Defiro os benefícios da justiça gratuita a requerente.3 - Atento às 

condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os alimentos 

provisórios em favor do menor no valor de R$ 181,00 (Cento e Oitenta e 

Um Reais); equivalente a 25% do salário mínimo vigente, a partir da 

citação.4 - Considerando que o Conciliador Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara e do Juizado Especial, 

consoante o Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Capítulo 06, seção 18 da 

CNGC, DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo 

pauta da Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por 

este magistrado.5 – Cite-se e intime-se o réu e intime-se ainda a parte 

autora a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada, importando a ausência deste em extinção e arquivamento do 

processo e a daquele em confissão e revelia.6 - Na audiência de 

conciliação, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.7- 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de abril de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46587 Nr: 2456-97.2016.811.0027

 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: Marta Farias Gomes

 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.
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 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 24 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 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 que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 15h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41931 Nr: 2319-52.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVB, DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir o mandado de averbação por não constar 

nos autos o nome dos avós paternos do requerido.

Ante o supra certificado, fica a defensora nomeada intimada a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49327 Nr: 1267-50.2017.811.0027

 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: Vicente Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56514 Nr: 834-12.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 842,28 (oitocentos e 

quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), com os acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária 

da representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41251 Nr: 2051-95.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eri Jhonson Frazão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a defesa para manifestar acerca da tabela de 

remição juntada aos autos em 10/05/2018 (ref. 133).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43357 Nr: 590-54.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudival Felix de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa para que manifeste acerca da tabela para 

remição de pena juntada aos autos em 04/06/2018 (ref. 130).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 391-61.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Pereira de Sousa - 

OAB:42565/GO

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 

14h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 448-79.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo de Oliveira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa do réu para a apresentação 

das alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 846-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2018, às 

10h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

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 que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54908 Nr: 76-33.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Em cumprimento à Decisão proferida em 19/01/2018, considerando que no 

ato da citação o Réu manifestou que deseja ser representado por 

defensor dativo, fica a Dr.ª Lucimar Dias da Silva intimada a patrocinar os 

interesses do acusado, no prazo legal.

 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

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2018, às 

10h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

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 que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, Enio Luiz Caldart Arruda - OAB:13.919

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 

15h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32470 Nr: 1011-49.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47247 Nr: 2829-31.2016.811.0027

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO H. A. FACIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO H. A. FACIERI, Cpf: 

21368049877, Rg: 255673528, empresário. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), acima 

qualificada(s), a fim de tomar(em) conhecimento da presente ação que 

tramita neste Juízo, conforme a inclusa cópia da inicial e do despacho 

adiante transcrito ou cuja cópia segue anexa, para que, querendo, 

ofereça(m) RESPOSTA, no prazo de 10(dez) dias, requerendo todos os 

meios de prova permitidos que, por ventura, entender(em) cabíveis.

Resumo da Inicial: A Promotoria de Justiça tomou conhecimento, por 

intermédio do oficio n°. 171/C.T/2016, protocolado pelo Conselho Tutelar de 

ltiquira/MT, no dia 24 de novembro de 2016, que o referido órgão tem 

recebido várias denúncias de irregularidades envolvendo menores, no 

estabelecimento denominado "Conveniência e Lanchonete do Bispo". 

Assim, uma vez constatada e comprovada a comercialização de bebidas 

alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos de idade na Conveniência e 

Lanchonete do Bispo, mister a aplicação de multa, por ter incorrido em 

infração administrativa disciplinada pela Lei na 8.069/1990. Sendo assim o 

Ministério Público postulou, pela aplicação de multa e interdição do referido 

estabelecimento até o recolhimento dessa multa, sugerindo-se o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância ao princípio da razoabilidade 

e proporcionalidade.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo a representação de fls.01/05, 

ofertada pelo Ministério Público em face de Gustavo H. A. Facieri, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.CITE-SE o requerido, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 

advogado, apresente defesa, nos termos do artigo 195 do ECA.Decorrido 

o prazo, sem a manifestação, nos termos do artigo 196 do ECA, abra-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para parecer.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se com eficiência o necessário.

Advertência: Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá a 

parte requerida solicitar em cartório que lhe seja nomeado um defensor 

público ou dativo (ECA – Art. 159).

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 Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 17 de fevereiro de 2018

Jean Louis Maia Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53105 Nr: 3256-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Admistradora e Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinósio Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - 

OAB:15729/MT, Suellem Monique Lage dos Santos - OAB:19.280/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda da comarca de Rondonópolis/MT, com 

a finalidade de proceder o praceamento do bem penhorado constante da 

matrícula nº 1.636 no Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT.

Assim, para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial o 

Sr. SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, leiloeiro oficial, inscrito na 

Jucemat sob nº 021/2012, com endereço na Avenida Maria Soares de 

Paiva, 633, Bairro Sagrada Família, Rondonópolis/MT, telefones (66) 

3423-1484 e (66) 99659-6810.

Em observância ao disposto no artigo 1.131 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único, do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 3% (três por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorários em 2,5% (dois e meio por cento).

O leiloeiro ora nomeado deverá comprovar ter havido ampla publicidade, 

bem como a autenticidade e segurança, com observância das regras 

estabelecidas na legislação sobre certificação digital, na forma do artigo 

1.133 da CNGC/MT.

Todos os atos referentes às hastas públicas ficarão a encargo do 

leiloeiro, devendo observar as regras do Código de Processo Civil.

Registro que os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados 

deverão ser depositados na Conta Judicial, vinculados ao presente 

processo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente (artigo 1.132 da CNGC/MT).

Intime-se o leiloeiro nomeado.

EXPEÇA-SE o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

INTIMEM-SE o (s) exequente (s), o devedor, o seu cônjuge, se for o caso, 

e credor hipotecário, em caso de bens imóveis, nos termos do artigo 899 

do Código de Processo Civil.

Adote-se a Gestora as diligências necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 362-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Maria da Silva, Carlos Roberto Alves 

Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55398 Nr: 360-41.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Francisco Pereira, Edifaldo Ferreira da 

Silva, Vicentina Neves Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 637-28.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45969 Nr: 2019-56.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleno Lino de Araujo, Gilmar Presotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38970 Nr: 1061-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C DE OLIVEIRA COMERCIO, Aroldo Pascoal 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

para intimar a Parte Exequente para que manifeste e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34526 Nr: 1245-94.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramori Veiculos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Willian Frares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento n. 56/2007- CGJ que 

dispões sobre o cumprimento de atos ordinários pelos senhores Gestores 

das varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono este autos para 

expedição de matéria imprensa, para intimar o advogado da parte 

exequente para manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (Quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55360 Nr: 334-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, EDSON CARLOS DOS 

SANTOS, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça para que efetue o pagamento da complementação da 

diligência, por meio de guia emitida através do site “www.tjmt.jus.br”, 

devendo trazer aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55295 Nr: 295-46.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesário Lins, Clebisley de Oliveira Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53496 Nr: 3471-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Francisca Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38791 Nr: 984-95.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Itiquira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Jurandyr de Souza, 
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Aroldo Resende Mendonça, Daniel Campos Gonzaga, Solange da Silva, 

Julio Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR DA SILVA, Cpf: 

38201330110, Rg: 01003604, Filiação: Aquinon Alves da Silva e Laudivina 

Lemes da Silva, brasileiro(a), casado(a), contador e atualmente em local 

incerto e não sabido DANIEL CAMPOS GONZAGA, Cpf: 01218755121, Rg: 

1529568-0, Filiação: Ester Gonzaga, brasileiro(a), natural de Itiquira-MT, 

funcionário público municipal, Telefone 6436341166. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO das pessoas acima qualificadas 

para apresentarem defesa preliminar no prazo legal.

Resumo da Inicial: Foi instaurado Inquérito Civil Público registrado no SIMP 

000876061/2012, Portaria 08/2013, com o objetivo de investigar desvio de 

dinheiro público ocorrido na Prefeitura de Itiquira/MT, cuja informação, 

inicialmente, chegou ao conhecimento do Ministério Público através de 

denúncia anônima. Em apertada síntese, chegou ao conhecimento do 

Ministério Público vários atos de improbidade administrativa perpetrados no 

Município de Itiquira/MT, fato esse que ensejou a instauração de diversos 

procedimentos investigatórios, dentre eles, os autos de Inquérito Civil 

08/2013, destinado a apurar irregularidades no procedimento licitatório 

20/2011, modalidade carta convite. Posto isso, requereu o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso que fosse liminarmente decretada a 

indisponibilidade dos bens dos réus, visando futuro pagamento das multas 

civis a serem fixadas na sentença condenatória, tudo conforme 

autorizado pelo art. 7º da Lei 8.429/92.

Despacho/Decisão: Código 38791.Vistos.Trata-se de ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa com pedido de liminar para decretação 

da indisponibilidade de bens, proposta pelo Ministério Público em face de 

Ernani José Sander, Jurandyr de Souza, Julio Cesar da Silva, Aroldo 

Resende de Mendonça, Daniel Campos Gonzaga e Solange da 

Silva.Afirma o Ministério Público que os requeridos fraudaram processo 

licitatório 020/2011, para justificar uma contratação direta da empresa 

Solange da Silva-ME.Informa o autor que, dos documentos advindos do 

município de Iitquira/MT, constatou-se que o objeto da licitação foi 

adjudicado à empresa vencedora, cuja contratação se deu no valor de R$ 

73.225,00 (setenta e três mil e duzentos e vinte e cinco reais). Consigna, 

ainda, a regularidade formal dos pagamentos realizados, levando-se em 

consideração os empenhos, liquidações, notas fiscais e respectivas 

ordens de pagamentos apresentadas pela Prefeitura Municipal de 

Itiquira.Argumenta que, apesar da aparente regularidade formal do 

procedimento licitatório, execução de serviço e respectivo pagamento, 

constatou-se através da investigação feita pelo Ministério Público que, na 

verdade, tudo não passou de uma farsa engendrada pelos requeridos 

Ernani José Sander, Julio Cesar da Silva, Jurandyr de Souza, Aroldo 

Resende Mendonça e Daniel Campos Gonzaga para justificar 

acontratação direta da empresa Solange da Silva-ME.Segundo o autor, a 

empresa L. A. da Fonseca Indústria de Móveis-ME negou, 

peremptoriamente, a participação efetiva no procedimento licitatório carta 

convite 020/2011, fato que corrobora a tese de que todo o procedimento 

foi montado para justificar a contratação direta da empresa Solange da 

Silva-ME.Reforça que o procedimento fictício, a pessoa jurídica Santos e 

Andrade Borges Ltda-ME, que supostamente havia sido uma das 

convidadas para a licitação carta convite n. 020/2011, foi utilizada apenas 

para preencher o número de convidados no certame. Consigna-se, ainda, 

que a pessoa jurídica Santos e Andrade Borges LTDA é uma empresa de 

fachada, conforme ficou consignado na certidão lavrada pelo diligente 

servidor do Ministério Público.Aduz a ocorrência a frustração do caráter 

competitivo do certame, observa-se que a proprietária da empresa 

vencedora do certame, Solange da Silva, coincidentemente é esposa de 

Jurandyr de Souza, à época Coordenador do Setor de Compras da 

Prefeitura Municipal de Itiquira. Ainda, quando indagada durante seu 

depoimento inquisitivo, sequer soube declinar mínimas informações 

atinentes ao funcionamento de sua empresa, reforçando ainda mais a 

fraude engendrada pelos requeridos.Concluiu o autor, que que o 

procedimento licitatório 020/2011 não passou de uma grande farsa para 

contratação direta da empresa Solange da Silva-ME, tendo em vista que 

nenhuma empresa séria poderia ofertar proposta para prestar serviços 

tão vagos e genéricos. A soma das irregularidades acima explicitadas 

demonstra que inexistiu qualquer procedimento real de licitação e sim uma 

contratação direta que posteriormente foi legalizada com a montagem da 

carta convite n. 020/2011, impossibilitando, com isso, qualquer chance de 

competição visando à contratação da melhor proposta.Pediu a 

indisponibilidade dos bens dos requeridos, visando futuro pagamento das 

multas civis a serem fixadas na sentença condenatória, tudo conforme 

autorizado pelo art. 7° da Lei 8.429/92.Com a inicial vieram documentos. 

(...) .Assim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos 

em razão de não demonstrado o preenchimento dos requisitos fumus boni 

juris e periculum in mora para o deferimento do pedido. A indisponibilidade 

recairá sobre tantos bens quantos forem necessários ao ressarcimento 

do dano resultante do enriquecimento ilícito, ainda que adquiridos 

anteriormente ao suposto ato de improbidade, e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Caso o valor 

encontrado por meio do sistema BACENJUD não seja suficiente, 

manifeste-se o Ministério Público solicitando o que entender 

pertinente.NOTIFIQUEM-SE os Requeridos para apresentarem resposta 

escrita à inicial, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8429/92, podendo 

instruí-la com documentos e justificações, no prazo de 15 

dias.Notifique-se o Município de Itiquira para, querendo, integrar a 

lide.Após a apresentação da resposta, vista ao Ministério Público para 

manifestação acerca de seu conteúdo, pelo mesmo prazo. Por fim, 

venham os autos conclusos para decisão acerca do recebimento ou não 

da inicial.Defiro os benefícios do artigo 172, §2º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Advertência: O prazo para apresentação da resposta por escrita à inicial 

é de 15 dias, podendo a mesma ser instruída com documentos e 

justificações, nos termos do artigo 17, § 7º da Lei 8429/92.

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 Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46452 Nr: 2364-22.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, Márcio Dias Reis, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, Erika Fernanda Garcia P. Rocha - OAB:23.204-O, 

Karen Silva Nunes - OAB:22.755-O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Embargado, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44327 Nr: 1018-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSO, ITQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa da asolescente Irene 

Tauana Queiroz para apresentar memoriais finais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56162 Nr: 722-43.2018.811.0027

 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: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACAL MINERADORA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, Helder Guimaraes Mariano - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 626-28.2018.811.0027

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dalla Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55913 Nr: 625-43.2018.811.0027

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataliba Garcia de Souza, João Neto da Silva, 

Catiana Fernanda Boaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45335 Nr: 1620-27.2016.811.0027

 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): JOSE CARLOS RAMOS SOUZA=ME, JOSE 

CARLOS RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS RAMOS SOUZA=ME, 

CNPJ: 15954373000179 e atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

CARLOS RAMOS DE SOUZA , Cpf: 36537519187. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de JOSE CARLOS RAMOS SOUZA=ME e JOSE CARLOS RAMOS DE 

SOUZA , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, Artigos 219; 217-B; 226; 228 e 

457 do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5584/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$46.375,36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46673 Nr: 2522-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BURGEL RIETJENS, Camila Rietjens, 

Lucas Rietjens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonius Johannes Rietjens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono ao setor de 

expedição de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Requerente para que 

manifeste e requeira o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando que caso a missiva fique paralisada por mais de 30 (trinta) 

dias será devolvida independente de cumprimento, nos termos do art. 393 

da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51150 Nr: 2204-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonilda Cruz Nunes Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO BATISTA - 

OAB:223258, Marcelo Naufel - OAB:227679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Impetrante, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 56835 Nr: 1031-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemir Carlos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, clarividente está que houve omissão de informações sobre 

a vida pregressa do impetrante, sendo certo que trata-se de pessoa 

reincidente na prática de crime de tráfico de drogas. Na análise dos autos, 

não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, 

nem irregularidade praticada pela autoridade impetrada, uma vez que o 

impetrante não preencheu os requisitos do edital. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique a autoridade coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação dos impetrados, dê-se vista ao representante do Ministério 

Público para parecer no prazo de 10 (dez) dias. Intime.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39880 Nr: 1492-41.2015.811.0027

 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 JERONIMA LINS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De cujus Divino Carlos Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Impulsiono os autos a fim de intimar a Requerente, na pessoa de sua 

advogada constituída, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46656 Nr: 2515-85.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS, Rg: 

37432435, data de nascimento: 19/01/1991, brasileiro(a), natural de São 

Miguel dos Campos-AL, solteiro(a), desempregado, Telefone 66 9 9920 

8381. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia que no dia 24 de setembro de 2016, 

por volta das 22hOO, na Fazenda Porto Alegre, localizada na Br 163, km 

35+6, à esquerda, no município de Itiquira/MT, o denunciado José Gabriel 

dos Santos praticou ato libidinoso com criança S. P. dos S., de 07 (sete) 

anos, consoante o boletim de ocorrência nº 2016.307170 e os demais 

elementos coligados aos autos. Ante o exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, por meio de sua representante infrafirmada, 

denunciou José Gabriel dos Santos como incurso no artigo 217-A, caput, 

do Código Penal com as implicações da Lei n° 8.072/90.

Despacho: Vistos etc.Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia de fls. 12/15, ofertada 

em face de JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS, devidamente qualificado, em 

todos os seus termos. CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, responda as acusações, 

por escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, inclusive juntando documentos, especificando provas e 

arrolando as testemunhas pertinentes, nos termos do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal.O oficial deverá indagar o acusado se este 

possui condição para contratar advogado, consignando expressamente 

suas respostas.Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, nomeio, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para patrocinar o interesse do denunciado. 

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e 

Alagoas, ao Instituto de Identificação Nacional de Brasília (DF), bem como 

as certidões oriundas do Cartório Distribuidor da Comarca de São Miguel 

dos Campos/AL.Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor 

criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à 

Delegacia de Polícia local. Defiro os requerimentos formulados pelo 

Ministério Público.Passo a análise do pedido de decretação da prisão 

preventiva formulado pelo Ministério Público desta urbe às fls. 02/11, em 

desfavor do acusado JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS, pela prática, em tese, 

do crime de estupro de vulnerável tentado, previsto no artigo 217-A, na 

forma do artigo 14 inciso II do código penal. Com fundamento na garantia 

da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal, e para 

assegurar a aplicação da lei penal.Os fundamentos para a segregação 

cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, “in 

verbis”:“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia 

da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Além disso, o artigo 

313 do mesmo diploma legal prevê as circunstâncias necessárias para a 

decretação da prisão preventiva ora pretendida:“Art. 313. Nos termos do 

art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - 

nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos (...)”.Da análise dos autos, embora os fatos 

sejam graves e o crime sexual, em tese, praticado pelo representado seja 

doloso, verifico que não se fazem presentes os fundamentos e os 

pressupostos que possibilitam a decretação de sua prisão preventiva. In 

casu, inexiste qualquer informação de que o representado esteja, ao 

menos, tentando intimidar as testemunhas, coagindo as mesmas ou 

destruindo ou tentando destruir provas, bem como não há noticias de que 

esteja atrapalhando a instrução criminal. Não há notícias de que o réu 

continue praticando crimes dessa ou de qualquer naturteza, sendo que o 

fato a ele imputado teria acontecido há exatos sete meses, de maneira a 

ordem pública neste momento não está violada concretamente. Quanto à 

possibilidade de o representado evadir-se, tomando rumo incerto e não 

sabido, sob a alegação de que o seu endereço é “muito recente”, vejo que 

ele forneceu os dados pessoais, nome, filiação, RG, data de nascimento e 

número de telefone, inclusive forneceu como seu endereço no 

Assentamento Campos Verde, Município de Barra do Bugres-MT, 

conforme se vê no termo de qualificação e interrogatório. Portanto nada 

indica que réu esteja querendo se furtar da aplicação da lei penal.Assim, a 

prisão preventiva do representado não pode ser decretada em mera 

suposição de que ele poderá tomar rumo ignorado. Porém, vale ressaltar 

que, caso o representado não venha a ser encontrado para os atos da 

ação penal, nada impede que a sua prisão preventiva seja 

decretada.Diante de tais considerações, estando ausentes os motivos 

ensejadores da custódia preventiva, por ora, INDEFIRO o pedido de 

decretação da prisão preventiva do denunciado JOSÉ GABRIEL DOS 

SANTOS, pelas razões consignadas no bojo desta decisão.Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se com eficiência, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 09 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46375 Nr: 2307-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Honório da Silva, Claudemiro Rodrigues 
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dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193, Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:OAB - MT 10194

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar os Réus, 

através de seu procuradores, para apresentarem razões recursais, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 1570-35.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoney Alves Rodrigues Leal, Ismael 

Damasceno da Silva, Carlos Cabrini Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL DAMASCENO DA SILVA, 

Filiação: Sandra do Nascimento da Silva e João Evair da Silva, data de 

nascimento: 07/05/1994, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

serviços gerais, Telefone (67)9814-6500 e atualmente em local incerto e 

não sabido CARLOS CABRINI TEODORO, Cpf: 03921538157, Rg: 

2233155-7, Filiação: Ivanete Albane Almeida e Jose Carlos Teodoro 

Rodrigues, data de nascimento: 11/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 

9621-5211. 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 os réus LEONEY ALVES RODRIGUES LEAL, 

ISMAEL DAMASCENO DA SILVA e CARLOS CABRINE TEODORO, todos 

qualificados, pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 

155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe 

aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 68, “caput”, do 

Código Penal.Nesse diapasão, passo a dosar individualmente a pena de 

cada réu. Ambas as condutas incriminadas e atribuídas aos acusados 

Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais 

enunciadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias. I- DO RÉU LEONEY ALVES RODRIGUESAtento as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; ele não revela ser 

possuidor de maus antecedentes, poucos elementos foram coletados para 

se aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do delito se 

constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela 

própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria 

objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; As circunstancias 

encontrassem relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; O objeto 

furtado foi restituído, o que ensejou a inexistência de prejuízos; Não houve 

consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade. Não 

se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.Analisadas as 

circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime de furto qualificado, a fixação da 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 

dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na 

época dos fatos.Não concorrendo circunstâncias agravantes. Por sua 

vez, concorrendo circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, 

“d” (confissão), do Código Penal, mas, em observância a Súmula 231 do 

STJ, como a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, mantenho a pena 

fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, 

fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos 

fatos.Inexistindo causas de diminuição, nem de aumento de pena, o réu 

fica definitivamente condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente na época dos fatos.Em consonância com o disposto pelo 

artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o mesmo deverá cumprir a 

pena em regime aberto. Preenchidos os requisitos alinhados no artigo 44 

do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do 

delito, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos, sendo uma na modalidade de prestação pecuniária consistente no 

pagamento do valor de um salário mínimo vigente, a ser convertido a 

entidades públicas cadastradas no Fórum desta Comarca e a outra em 

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena 

substituída (dois anos), a razão de uma hora por dia, podendo ser 

cumprida não menos que em um ano, com carga horária maior, mas tudo a 

ser realizado na APAE de Itiquira/MT, ou, caso o réu tenha mudado desta 

Comarca,em outra entidade beneficente de seu novo domicílio.CONDENO o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais.II-DO RÉU ISMAEL 

DAMASCENO DA SILVAAtento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

se valorar; ele não revela ser possuidor de maus antecedentes, poucos 

elementos foram coletados para se aferir sua conduta social e 

personalidade; O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de 

acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; 

As circunstancias encontrassem relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar; O objeto furtado foi restituído, o que ensejou a inexistência de 

prejuízos; Não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade. Não se pode cogitar acerca do comportamento da 

vítima.Analisadas as circunstâncias judiciais, reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime de furto qualificado, a 

fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 

10 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente 

na época dos fatos.Não concorrem circunstâncias agravantes nem 

atenuantes, razão pela qual, mantenho apena anteriormente 

dosada.Inexistindo causas de diminuição, nem de aumento de pena, o réu 

fica definitivamente condenado a pena 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Em consonância 

com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o mesmo 

deverá cumprir a pena em regime aberto. Preenchidos os requisitos 

alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição 

suficiente à repreensão do delito, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma na modalidade de 

prestação pecuniária consistente no pagamento do valor de um salário 

mínimo vigente, a ser convertido a entidades públicas cadastradas no 

Fórum desta Comarca e a outra em prestação de serviços à comunidade, 

pelo mesmo período da pena substituída (dois anos), a razão de uma hora 

por dia, podendo ser cumprida não menos que em um ano, com carga 

horária maior, mas tudo a ser realizado na APAE de Itiquira/MT, ou, caso o 

réu tenha mudado desta Comarca,em outra entidade beneficente de seu 

novo domicílio.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.III-DO RÉU CARLOS CABRINE TEODOROAtento as diretrizes 

do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade 

normal à espécie, nada tendo a se valorar; ele não revela ser possuidor 

de maus antecedentes, poucos elementos foram coletados para se aferir 

sua conduta social e personalidade; O motivo do delito se constitui pelo 

desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade 

e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos 

crimes contra o patrimônio; As circunstancias encontrassem relatadas 

nos autos, nada tendo a se valorar; O objeto furtado foi restituído, o que 

ensejou a inexistência de prejuízos; Não houve consequências mais 

graves que as já previstas na própria tipicidade. Não se pode cogitar 

acerca do comportamento da vítima.Analisadas as circunstâncias judiciais, 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime de furto qualificado, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados à razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Não concorrendo 

circunstâncias agravantes. Por sua vez, concorrendo circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d” (confissão), do Código Penal, 

mas, em observância a Súmula 231 do STJ, como a pena não pode ficar 

aquém do mínimo legal, mantenho a pena fixada em 02 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados à razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Inexistindo causas 

de diminuição, nem de aumento de pena,o réu fica definitivamente 

condenado a pena 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 
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(onze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.Em consonância com o disposto pelo artigo 33, 

§ 2º, alínea "c", do Código Penal, o mesmo deverá cumprir a pena em 

regime aberto. Preenchidos os requisitos alinhados no artigo 44 do Código 

Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

sendo uma na modalidade de prestação pecuniária consistente no 

pagamento do valor de um salário mínimo vigente, a ser convertido a 

entidades públicas cadastradas no Fórum desta Comarca e a outra em 

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena 

substituída (dois anos), a razão de uma hora por dia, podendo ser 

cumprida não menos que em um ano, com carga horária maior, mas tudo a 

ser realizado na APAE de Itiquira/MT, ou, caso o réu tenha mudado desta 

Comarca,em outra entidade beneficente de seu novo domicílio.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis 

que assistido pela Defensoria Pública.Os réus deverão ser intimados 

pessoalmente da sentença, no último endereço constante nos autos 

(artigo 980, § 8º, da CNGC/MT). Caso não seja encontrado, expeça-se, 

desde logo, edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Lance os nomes dos 

acusados no rol dos culpados;2) Expeçam-se as Guias de Execução de 

Pena; 3) Expeçam-se as guias de recolhimento para o pagamento da pena 

de multa, em conformidade com o disposto no art. 50, do Código Penal, e 

no art. 686, do Código de Processo Penal;4) Oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações dos acusados, com 

suas devidas identificações pessoais, acompanhada de fotocópia da 

presente decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, 

§ 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, inciso III, da Constituição 

Federal.Certificado o trânsito em julgado, após o cumprimento das 

determinações e as comunicações de praxe, arquive-se, os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39254 Nr: 1208-33.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Arilton Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAMÃO ARILTON CARDOSO DOS 

SANTOS, Rg: 001211201, Filiação: Lourdes Cardoso dos Santos e 

Aristides dos Santos, data de nascimento: 21/06/1979, brasileiro(a), 

natural de Anastacio-MS, convivente, Telefone 66 9996 0925. 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 constam, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar RAMÃO ARILTON 

CARDOSO, já qualificado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 

129, § 9º e 147, ambos do Código Penal.Atento as diretrizes do artigo 59, 

do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, 

nada tendo a se valorar; Ele não possui maus antecedentes; Poucos 

elementos foram coletados para se aferir sua conduta social e 

personalidade; O motivo do crime se deu em virtude do desentendimento 

conjugal, o que não ultrapassa a barreira de sua própria tipicidade; As 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, não merecendo 

qualquer reconhecimento e valoração; Não houve consequências mais 

graves que as já previstas na própria tipicidade dos respectivos delitos. 

Por fim, não pode cogitar acerca do comportamento da vítima.Diante de 

tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação 

e prevenção do crime de ameaça, a fixação da pena-base em 01 (um) 

mês de detenção.Presente aagravante do artigo 61, II, f (crime praticado 

contra mulher em violência doméstica), razão pela qual elevo a pena ao 

patamar de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. 

Ausenteatenuantes.Do mesmo modo, não concorrem causas de aumento 

e de diminuição de pena, razão pela qual fica o réu condenado 

definitivamente a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Em 

relação ao crime de lesão corporal, reputo como necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime de lesão corporal qualificado 

pela violência doméstica, fixando a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção.Não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Do mesmo 

modo, não concorrem causas de aumento e de diminuição de pena, razão 

pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 03 (três) meses 

de detenção.Na forma do artigo 69, do CP, aplico o concurso material, 

assim, fica o réu condenado definitivamente a pena de 04 (quatro) meses 

e 05 (cinco) dias de detenção.Em consonância com o artigo 33, § 2º, c, do 

CP, o réu deverá cumprir a pena em regime aberto.Diante da pena corporal 

aplicada, do fato de o réu ter respondido a este processo em liberdade, 

bem como da inexistência de motivos para a prisão preventiva (art. 312, 

do CPP), concedo a ele o direito de recorrer em liberdade desta 

condenação. Como o crime foi praticado mediante violência doméstica, nos 

termos do artigo 41, da LEI Nº. 11.340/06, deixo de substituir a pena de 

privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo ainda de fixar a 

reparação mínima dos danos por não se tratar de crime de natureza 

patrimonial e por não haver relatos de prejuízos à vítima ou a terceiros, 

bem como pela inexistência de pedido expresso nesse sentido.Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do 

CPP.O réu deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no último 

endereço constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se 

para o artigo 980, § 8º, da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, 

expeça-se, desde logo, edital de intimação da sentença, nos termos da lei 

processual penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1) Lance o nome do 

acusado no rol dos culpados;2) Expeçam-se Guia de Execução de 

Pena;3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando 

a condenação do réu, com suas devidas identificações pessoais, 

acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, III, da 

Constituição Federal;Cumpra-se com eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37770 Nr: 535-40.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

11344468454, Rg: 36675741, Filiação: Maria Quiteria dos Santos, data de 

nascimento: 18/02/1993, brasileiro(a), natural de Campo Alegre-AL, 

convivente, serviços gerais. 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 JOÃO CARLOS DOS SANTOS, 

devidamente qualificado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas 

previsto no artigo 33, “caput”,c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/2006, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe 
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aplicada.Atentando às diretrizes do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 

da Lei n. 11.343/2006, passo a dosimetria da pena. Denoto que o réu agiu 

com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; Ele não 

revela ser possuidor de maus antecedentes; Poucos elementos foram 

coletados para se aferir sua conduta social e personalidade do réu; O 

motivo do delito do tráfico de drogas é identificável como o desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; As 

circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, não merecendo 

qualquer reconhecimento e valoração; As consequências são 

desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata 

do tempo em que ele comercializava as droga. Por fim, não se pode cogitar 

acerca do comportamento da vítima.Diante de tais ponderações, reputo 

como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de 

tráfico de drogas a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão 

e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao 

disposto pelo artigo 43, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.Não há 

circunstâncias agravantes e atenuantes.Concorrendo como causa de 

aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, 

aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), passando a dosa-la em 5 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mesmo percentual 

acima.Inexistindo causa de diminuição de pena a ser observada, fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 

43, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.Em consonância com o disposto pelo 

artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a 

pena em regime semiaberto.Descabe qualquer substituição, nos termos do 

artigo 44 do Código Penal.Ante o regime fixado (semiaberto)e por, 

aparentemente, não estarem mais presentes os requisitos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade desta condenação.Deixo de condenar o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, por estar assistido pela Defensoria 

Pública, bem como deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos 

danos, ante a ausência de pedido expresso nesse sentido. Decreto ainda, 

em facor da União, a perda dos bens e valores apreendidos, por terem 

sido presumidamente adquiridos com proveito do crime. Determino também 

a imediata incineração da droga, se isso ainda não foi feito. O réu deverá 

ser intimado pessoalmente da sentença, bem como o Ministério 

Público.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1) Lance o nome do (s) acusado (s) 

no rol dos culpados;2) Expeçam-se Guia de Execução de Pena; 3) 

Expeçam-se a guia de recolhimento para o pagamento da pena de multa, 

em conformidade com o disposto no art. 50, do Código Penal, e no art. 686, 

do Código de Processo Penal;4) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando a condenação do (s) acusado (s), com suas 

devidas identificações pessoais, acompanhada de fotocópia da presente 

decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do 

Código Eleitoral, c/c o 15, inciso III, da Constituição Federal.Cumpra-se com 

eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34030 Nr: 938-43.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinez Gomes Machado, Gerlanio da Silva 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEZ GOMES MACHADO, Filiação: 

Rosalvina Fernandes Machado e Otávio Fernandes Machado, data de 

nascimento: 29/05/1970, brasileiro(a), natural de Poxoreu-MT e atualmente 

em local incerto e não sabido GERLANIO DA SILVA BARBOSA, Rg: 

3365333, Filiação: Maria Benedita da Silva e Genivaldo da Silva Barbosa, 

data de nascimento: 03/10/1990, brasileiro(a), natural de Viçosa-AL, 

solteiro(a), agricultor. 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 PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, para CONDENAR o réu GERLÂNIO DA SILVA 

BARBOSA, vulgo “Baixinho”, já qualificado, pela prática do crime de furto 

qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e 

ABOSLVER o réu CLAUDINEZ GOMES MACHADO, igualmente qualificado, 

da acusação atribuída na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso 

V, do Código de Processo Penal.Em estrita observância ao disposto no art. 

68, “caput”, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu 

Gerlânio.Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o 

réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; Ele 

não revela ser possuidor de maus antecedentes, poucos elementos foram 

coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do 

delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido 

pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria 

objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; As circunstancias 

encontrassem relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; Não houve 

consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade. Por 

fim, não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.Analisadas 

as circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime de furto qualificado, a fixação da 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 

dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na 

época dos fatos.Não concorrendo circunstâncias agravantes a serem 

observadas, mantenho a pena anteriormente dosada, em 02 (dois) anos 

de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados à razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Correndo a 

circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ 

(confissão espontânea), do Código Penal, mas por ter a pena base sido 

fixada no mínimo legal, inviável a sua redução, conforme preconiza a 

Súmula 231 do STJ, razão pela qual, mantenho a pena fixada em 02 (dois) 

anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados à razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Inexistindo causas 

de aumento e diminuição de pena, fica o réu condenado definitivamente a 

pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, 

fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos 

fatos.Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime aberto.Em 

observância ao artigo 387, § 2º, do CPP, procedo desde logo a detração 

penal. Para tanto, observo que o réu permaneceu preso preventivamente 

do dia 23/10/2014 a 02/12/2014, totalizando assim, 01 (um) mês e 09 

(nove) dias de cárcere temporário. Desse modo, abatendo-se esse 

período, resta ao réu cumprir, a partir da presente data, a pena privativa 

de liberdade de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de 

reclusão.Preenchidos os requisitos alinhados no artigo 44 do Código 

Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

sendo uma na modalidade de prestação pecuniária consistente no 

pagamento do valor de 03 (três) salários mínimos vigentes, a serem pagos 

em favor da vítima do furto, e a outra, em prestação de serviços à 

comunidade, pelo mesmo período da pena substituída (dois anos), a ser 

realizada em entidade pública ou privada localizada no domicílio do réu, a 

ser especificada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca onde ele 

estiver residindo.Deixo de condenar ao réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como deixo de fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos pela inexistência de pedido expresso nesse 

sentido.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)Lance o (s) nome (s) do (s) 

acusado (s) no rol dos culpados;2) Expeça (m)-se a (s) Guia (s) de 

Execução de Pena; 3) Expeça (m)-se a (s) guia (s) de recolhimento para o 

pagamento da pena de multa, em conformidade com o disposto no art. 50, 

do Código Penal, e no art. 686, do Código de Processo Penal;4) Oficie-se 
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ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

(s) acusado (s), com suas devidas identificações pessoais, acompanhada 

de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, inciso III, da 

Constituição Federal.Certificado o trânsito em julgado, após o cumprimento 

das determinações e as comunicações de praxe, arquive-se, os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 150-29.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Gonzales Henrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ RICARDO GONZALES HENRIQUE, 

Rg: 1320386, Filiação: Luiz Henrique e Rosangela Gonzales, data de 

nascimento: 14/03/1980, brasileiro(a), natural de Cormbá-MS, casado(a), 

tratorista. 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 LUIZ RICARDO GONZALES HENRIQUE, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de lesão corporal 

qualificado pela violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto no artigo 68, “caput”, do Código Penal.Atento as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; ele não revela ser 

possuidor de maus antecedentes, poucos elementos foram coletados para 

se aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do crime se deu em 

virtude do desentendimento conjugal, o que o não ultrapassa a barreira de 

sua própria tipicidade; As circunstâncias do delito estão relatadas nos 

autos, não merecendo qualquer reconhecimento e valoração; Não houve 

consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade. Por 

fim, não pode cogitar acerca do comportamento da vítima.Diante de tais 

ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, 

a fixação da pena-base em 03 (três) meses de detenção.Não existem 

circunstâncias agravantes nem atenuantes. Inexistindo causas de 

aumento e diminuição de pena, fica o réu definitivamente condenado a 

pena de 03 (três) meses de detenção.Em consonância com o disposto 

pelo artigo 33, parágrafo 2ª, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá 

cumprir a pena em regime aberto. Em observância ao artigo 387, § 2º, do 

CPP, procedo desde logo a detração penal. Para tanto, observo que o 

acusado fora preso provisoriamente em 08/02/2014 e solto em 

15/04/2014, cumprindo 67 (sessenta e sete) dias de pena deste.Desse 

modo, abatendo-se o período em que o réu fora preso, resta ao réu 

cumprir, a partir da presente data, a pena privativa de liberdade de 23 

(vinte e três) dias de reclusão.Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, uma vez que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da 

violência doméstica foi praticado com violência, razão pela qual o réu não 

preenche os requisitos alinhados no referido dispositivo.Deixo ainda de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis 

que assistido pela Defensoria Pública, bem como deixo de fixar o valor 

mínimo para a reparação dos danos, haja vista a ausência de quaisquer 

elementos informativos quanto aos possíveis danos materiais sofridos 

pela vítima.O réu deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no último 

endereço constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se 

para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se, 

desde logo, edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Lance o (s) nome (s) do 

(s) acusado (s) no rol dos culpados;2)Expeça (m)-se a (s) Guia (s) de 

Execução de Pena; 3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação do (s) réu (s), com suas devidas 

identificações pessoais, acompanhada de fotocópia da presente decisão, 

para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código 

Eleitoral, c/c o 15, III, da Constituição Federal. Certificado o trânsito em 

julgado, após as comunicações de praxe, arquive-se, os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31908 Nr: 464-09.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Francisco de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO FRANCISCO DE ALENCAR, 

Filiação: Maria do Carmo de Alencar e Francisco Geronimo de Alencar, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 

denunciado, constando que no dia 17 de março de 2013, por volta das 

20hs15min, o mesmo subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, a 

saber: 01 (uma) Motocicleta Honda CG Titan 150 DCS, placa: JZT-4442, 

RENAVAM 840720645, perfazendo o valor de R$ 3.550,00 (três mil 

quinhentos e cinquenta reais), sendo denunciado APARECIDO 

FRANCISCO DE ALENCAR, como incurso nas sanções do artigo 155, 

caput, § 1º do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Ante a impossibilidade de sua citação pessoal, 

determino a citação do réu Aparecido Francisco de Alencar, pela via 

editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para que este apresente 

resposta acusação nos autos ou para que constitua 

advogado.Transcorrido o prazo, certifique-se se o acusado atendeu ao 

chamado judicial. Esgotado o prazo de resposta sem qualquer 

manifestação, volte-me os autos conclusos. Cumpra-se com eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13417 Nr: 711-58.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Julio Bueno, Madeireira J.T.N.C. Ltda. - 

ME, Jaime Trindade Nunes Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDIR JULIO BUENO, Cpf: 67837492072, 

Rg: 6053514474, Filiação: Antonio Felicício Bueno e Eloá da Silva Bueno, 

data de nascimento: 22/07/1969, brasileiro(a), natural de Rodeio 

Bonito-RS, convivente, motorista, Telefone (66)9643-5707, atualmente em 

local incerto e não sabido MADEIREIRA J.T.N.C. LTDA. - ME, CNPJ: 

10860086000186 e atualmente em local incerto e não sabido JAIME 

TRINDADE NUNES CALADO, Cpf: 40161198805, Rg: 17198915, data de 

nascimento: 28/02/1944, brasileiro(a), solteiro(a), empresario. 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: Conforme procedimento administrativo consta que, no 

dia 16 de agosto de 2011, em horário não especificado nos autos, no 

Posto Fiscal Rio Correntes, neste Município de Itiquira/MT, a denunciada 

MADEIREIRA J.T.N.C. LTDA - ME, por intermédio de seu representante legal 

JAIME TRINDADE NUNES CALADO comercializou as espécies florestais 

Vatairea sp (angelim amargoso), Enterolobium sp (faveira dura) e 

Astronium sp (Gonçaleiro), sem licença válida para todo o tempo da 

viagem, outorgada pela autoridade competente, consoante Auto de 

Infração nº de fls. 51. Estando, pois, validamente demonstrada a 

materialidade (Autos de Infração de fls. 51 e 53), bem como havendo 

indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou MADEIREIRA 

J.T.N.C. LTDA - ME, JAIME TRINDADE NUNES CALADO e JANDIR JÚLIO 

BUENO como incursos nos art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 (Lei 

dos Crimes Ambientais).

Despacho: Vistos etc.Com efeito, o presente processo foi remetido do 

juizado especial, em virtude do Ministério Público pugnar pela citação por 

edital.Assim, dando prosseguimento no feito, DEFIRO o pedido ministerial 

de fls. 260/262 e determino a citação dos réus Madeireira J.T.N.C Ltda Me, 

na pessoa de seu representante legal, Sr. Jaime Trindade Nunes Calado e 

do Sr. Jandir Júlio Bueno, pela via editalícia, com prazo de 15 (quinze) 

dias, para que este apresente nos autos ou para que constitua 

advogado.Transcorrido o prazo, certifique-se se os acusados atenderam 

ao chamado judicial. Esgotado o prazo sem qualquer manifestação, desde 

já, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito e do curso do prazo prescricional, 

remetendo-se os autos na sequência ao arquivo provisório até o 

esgotamento do prazo prescricional da pena máxima cominada ao (s) 

delito (s) descrito (s) na denúncia (Súmula 415 STJ).Cumpra-se com 

eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12427 Nr: 701-48.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucemar Presotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCEMAR PRESOTTO, Cpf: 

71758100915, Rg: 22.358.255-4, Filiação: Maria Presotto e Geronimo 

Presotto, data de nascimento: 09/03/1971, brasileiro(a), natural de 

Pranchita-PR, casado(a), corretor de imóveis., Telefone 66 3423 1446. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do réu para que apresente-se nos autos ou para que 

constitua advogado no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista o teor da certidão de fl. 134, 

DEFIRO o pedido ministerial de fls. 121/122 e determino a citação do réu 

Jucemar Presotto, pela via editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

que este apresente nos autos ou para que constitua 

advogado.Transcorrido o prazo, certifique-se se o acusado atendeu ao 

chamado judicial. Esgotado o prazo sem qualquer manifestação, desde já, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do feito e do curso do prazo prescricional, 

remetendo-se os autos na sequência ao arquivo provisório até o 

esgotamento do prazo prescricional da pena máxima cominada ao (s) 

delito (s) descrito (s) na denúncia (Súmula 415 STJ).Cumpra-se com 

eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 10 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46506 Nr: 2399-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joisley Rodrigues Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que os executados foram citados nos termos 

da inicial, mas quedaram-se inertes.

Assim, determino que o oficial de justiça proceda nos termos da inicial à 

penhora, tantos quantos bastem para garantir a dívida, procedendo, desde 

logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação constar do auto de 

penhora, nos termos do despacho inicial.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48578 Nr: 1197-36.2018.811.0047

 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): Dielson Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

pelo BANCO BRADESCO S/A, em face de DIELSON ALVES DE SOUZA, 

(...)–RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319 c/c 798, inciso I e não incide nas hipóteses previstas no artigo 

321, do CPC.- Citação –CITEM-SE o executado para pagar a dívida, custas 

e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da 

citação.Caso o executado possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e 

art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feitas de 

maneira preferencialmente eletrônica.Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações dos 

executados.Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, incumbe ao exequente sempre que possível, indicar os bens 

suscetíveis de penhora, assim como dispõe (CPC, 798, II, “c”), devendo o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do 

Código de Processo Civil(...).Por fim, registre-se que, independentemente 

de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o 
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exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, 

caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 

necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48689 Nr: 1242-40.2018.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Cristina Filho, José Filho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON NICACIO MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, com fundamento no artigo 915 do CPC, DETERMINO que a 

Secretaria certifique a tempestividade dos embargos.

Após, PROVIDENCIEM o apensamento do presente feito aos autos da ação 

de execução de título extrajudicial registrada sob o n.º 

2044-72.2017.811.0047 – Cód. 46031.

Por fim, REMETAM-ME ambos os processos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48663 Nr: 1231-11.2018.811.0047

 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 Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação previdenciária de RESTABELECIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por JOSÉ RODRIGUES 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 A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 

na forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo 

de revogação ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua 

capacidade financeira.(...).De igual modo, não se vislumbra risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação antes do julgamento do mérito desta 

ação, demandando a questão maior dilação probatória, certo ainda que, 

como se trata de uma questão alimentícia, há o perigo da 

IRREVERSIBILIDADE da medida (art. 300, § 3º do CPC), de sorte que uma 

vez pago o benefício dificilmente será ressarcido ao erário.Assim, diante 

da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida (art. 300, do Código de Processo Civil), INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA.(...) 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, 

06 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48651 Nr: 1229-41.2018.811.0047

 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: APARECIDA DIAS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação de concessão de auxilio doença c/c 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela proposta 

por APARECIDA DIAS BOTELHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 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.- Da Assistência Judiciária Gratuita – 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.- Do Pedido de Antecipação 

da Tutela –(...) Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi promovida 

a demonstração, prima facie, do acometimento de moléstia que tenha 

tornado a parte requerente incapaz para o exercício de atividade 

laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, volúvel e 

efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade total e/ou 

parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — circunstância 

essa que afasta a evidência da probabilidade do direito invocado, a 

concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, 

afigura-se inviável. Assim, considerando que a autora não demonstrou a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, INDEFIRO 

a tutela de urgência almejada, por ora, sem prejuízo de posterior 

reavaliação da tutela. - (...).CITE-SE a Autarquia requerida para apresentar 

contestação no prazo de trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), devendo ser cientificada 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, 05 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48648 Nr: 1227-71.2018.811.0047

 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: WILMA GOMES DE ANDRADE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação de concessão de auxilio doença c/c 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela proposta 

por WILMA GOMES DE ANDRADE BATISTA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 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.- Da Assistência Judiciária 

Gratuita – 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.- Do 

Pedido de Antecipação da Tutela –(...) Destarte, nesse influxo de ideias, 

em que não foi demonstrado, prima facie, o acometimento de moléstia 

grave incapacitante para o exercício de atividade laborativa, ao menos até 

o presente momento, é volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito 

da sua incapacidade total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para 

o trabalho — circunstância essa que afasta a evidência da probabilidade 

do direito invocado, tornando incabível a concessão da tutela de urgência, 

nos moldes em que foi pretendida. Assim, considerando que a parte 

autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência almejada, 

sem prejuízo de posterior reavaliação do pleito antecipatório.- Da 

Audiência de (...).CITE-SE a Autarquia requerida para apresentar 

contestação no prazo de trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), devendo ser cientificada 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, 05 de junho de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48742 Nr: 1274-45.2018.811.0047

 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: Welinton Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para AUTORIZAR a entrada e 

permanência de criança ou adolescente, no evento denominado “BAILE 

COUNTRY, ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS”, que ocorrerá no dia 09 de 

junho de 2018, a partir das 19 horas com previsão de término para as 06 

horas do dia 10 de junho de 2018, a ser realizado nas dependências do 

Sítio Serra Dourada, Comunidade 28, zona Rural, em Jauru/MT, 

ADVERTINDO, expressamente, o organizador do evento acerca da 

proibição de venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarros a 

menores de 18 (dezoito) anos, inclusive com a colocação de placas 

ostensivas no evento indicando a referida proibição, o que deve ser 

comprovado por fotografia, durante ou após a realização do evento, bem 

como acerca da implementação de condições de higiene propícia à 

realização do evento com disponibilização de banheiros públicos, inclusive 

com acessibilidade, os quais deverão ser mantidos limpos e próprios para 

o uso durante todo o período em que o evento será realizado, devendo ser 

OBSERVADA A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS 

SEGUINTES CAUTELAS:A) são considerados RESPONSÁVEIS pela 

criança e adolescente(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48492 Nr: 1138-48.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paróquia Nossa Senhora do Pilar - Diocese de São Luiz 

de Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, para AUTORIZAR a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento denominado “FESTA 

JUNINA DO CESPAN”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2018 

nas dependências da Paróquia Nossa Senhora do Pilar e no dia 16 de 

junho nas dependências do Recinto da ACCAIJU, onde será realizado o 

leilão de gado, advertindo que deverá ocorrer com o atendimento à 

legislação correlata sobre o tem.ADVIRTA-SE, expressamente, o 

organizador do evento acerca da proibição de venda ou fornecimento de 

bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, inclusive 

com a colocação de placas ostensivas no evento indicando a referida 

proibição e, ainda, quanto à estrutura, segurança e número de 

participantes no evento, evitando-se confusões e desordens, devendo 

ser OBSERVADA A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS 

CAUTELAS SUSO, bem como as determinações abaixo descritas (art. 9º, 

§ 3º, alíneas ‘a’ a ‘g’, da Portaria n.º 08/2016-DF, de lavra deste Juízo(...) 

Em razão do princípio da celeridade e economia processual, VALERÁ O 

DECISUM COMO ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo 

pelo qual deverá ser selado e entregue ao requerente, a fim de que seja 

fixado em local visível.CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

judicias, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido 

de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

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. 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”.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 08 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14229 Nr: 41-57.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia de Oliveira Beijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14246 Nr: 58-93.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Paulo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14263 Nr: 75-32.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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 
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12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14280 Nr: 92-68.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wildes José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14311 Nr: 123-88.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14677 Nr: 490-15.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Matos de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 04 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14351 Nr: 163-70.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almantino Garcia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14327 Nr: 139-42.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Rodrigues de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.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, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14703 Nr: 516-13.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Duque da Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 
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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, 05 de junho 

de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36110 Nr: 1206-29.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 08 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 385-25.2017.811.0048

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 08 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 2977-42.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 2598-04.2017.811.0048

 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: DSD, AGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL, ALIMENTOS, GUARDA 

e VISITAS, com as partes já devidamente qualificadas nos autos.

Os requerentes entabularam acordo, ocasião em que pugnaram as partes 

pela homologação do acordo supracitado, conforme petição inicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou no sentido de 

ser deferido o pedido de homologação do acordo realizado (Ref: 24).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, para 

DECLARAR, RECONHECER e ao mesmo tempo DISSOLVER o vínculo de 

união estável havido entre ALINE FERREIRA DO AMARAL e DANILO 

SODRÉ DAMASCENA, bem como HOMOLOGO, por sentença, para que 

surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, no 

que tange à GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária Gratuita que ora reconheço.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 08 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43923 Nr: 1276-12.2018.811.0048

 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: FAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Defiro a emenda retro, motivo pelo qual recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018, às 14h40min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se a fim de comparecer à audiência, 

acompanhada de seu(ua) Advogado(a). Em não havendo acordo, o prazo 

para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo 

Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) advogado(a).

7. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

9. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 07 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41606 Nr: 280-14.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO... Dou a presente por publicada em audiência. 

Registre-se. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.3.7. 

Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Evaristo Rodrigues 

Barbosa; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 06/09/2017 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26472 Nr: 313-09.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guia no sítio eletrônico deste tribunal, para efetivo cumprimento 

do mandado de intimação em fase de cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22068 Nr: 81-65.2013.811.0048

 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: SÉRGIO RODRIGUES FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT-12093

 Vistos.

 Tendo em vista a informação contida no oficio de f. 148, vejo por bem, 

nomear outro expert para a realização deste mister. Assim, DETERMINO, 

pois, desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito na pessoa do Dr. 

Cleyber dos Santos Silva, inscrito no CRM nº. 604, que atende à Rua 

Guaracy, n.º 1207, Centro, Jaciara-MT, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso.

 Intime-se o perito dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo ato, 

encaminhe os quesitos formulados (f. 99) –, bem como para que promova 

o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será efetuada. 

Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) 

dias após a realização da perícia.

 Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), a 

cargo do réu, devendo efetuar o depósito 03 (três) dias antes do início 

dos trabalhos.

Agendada a data da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as 

partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer no 

local e data indicado munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do 

perito.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA NATALIA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R NEVES STUDIO FOTOGRAFICO - ME (REQUERIDO)
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Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificados 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-09.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO manejada pelo 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT em face de DAYANNE DEYSE DE SOUZA, sustentando, em 

síntese, a existência de excesso de execução. O embargado, apresentou 

impugnação, onde rebateu todos os argumentos da parte executada, 

pugnando pela improcedência dos mesmos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do 

disposto no art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis que 

basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. 

Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas 

nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a 

produção de outras provas teria efeito apenas protelatório. Nesse 

aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência: “A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” 

(RTJ 115/789) O impugnante alega excesso de execução, bem como bem 

como sustenta a incorreção das datas utilizadas para a atualização do 

valor devido. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

requereu a presente execução, fundamentando o cálculo dos valores que 

entende devidos, todavia a parte executada alega de excesso de 

execução por entender que as datas utilizadas pela parte exequente não 

foram as fixadas no acórdão transitado em julgado, sendo que merece 

prosperar as alegações do executado. Assim, ao analisar os cálculos, 

depreende-se que razão assiste ao executado, devendo a presente 

execução prosseguir conforme os valores apresentados pelo executado. 

3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO manejada pelo 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT em face de DAYANNE DEYSE DE SOUZA, conforme 

fundamentação supra, para determinar o prosseguimento da presente 

execução, conforme os valores apresentados pelo executado. Certificado 

o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de 

RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-25.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000106-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(INTERESSADO)

 

Vistos, etc. 1. Recebo a petição inicial com seus documentos. 2. 

Designe-se sessão de conciliação e intimem-se as partes. 3. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE ALMEIDA STROPA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a 

petição juntada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 27-91.2005.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 
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Moreira - OAB:MT-9.667-B

 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.: 40686 Nr: 29-27.2006.811.0109

 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: PAULO PIZZATTO, ESPÓLIO DE LÉLIA CALDATO 

CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL GONÇALVES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:6741-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74028 Nr: 1750-28.2017.811.0109

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP, JORGE LUIZ INVITTI, MARIZETE DE 

MATTOS INVITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11214 Nr: 1038-24.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERTÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68662 Nr: 601-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os herdeiros indicados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61464 Nr: 165-77.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.38, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73432 Nr: 1476-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 1250-35.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71348 Nr: 298-80.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISALTIR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se decisão em pricesso apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71920 Nr: 663-37.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTIR 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

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 714-53.2014.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64512 Nr: 1350-19.2014.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVO JORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDSON MONTEIRO DUARTE, IGREJA 

EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.209/210, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76280 Nr: 1158-47.2018.811.0109

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial adequando-a à ação de 

conhecimento/monitória, reformulando os pedidos, ou, caso desejar 

prosseguir com os termos da inicial já protocolada, indique ou junte aos 

autos o título executivo.

 Decorrido o prazo, certifique-se, após, volte concluso.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60057 Nr: 914-65.2011.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos em correição.

Diante da manifestação de fl. 158, Defiro o pedido da parte autora no que 

tange ao beneficio de justiça gratuita nos termos do artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, considerando a declaração de hipossuficiência 

de fls. 13.

 Ademais, reitero a determinação de cumprimento da carta precatória de 

fls. 155/157, devendo ser cumprida sem a necessidade de preparo para 

sua realização.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 06 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61279 Nr: 1279-85.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LUZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR o réu PAULO SÉRGIO LUZIA pela prática dos delitos 

previstos nos artigos 306 e 303, parágrafo único, do CTB, na forma do art. 

69 do CP.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena 

passo a dosar a sanção penal.Analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, denoto que a culpabilidade é acentuada, uma vez que o acusado 

conduziu veículo sem habilitação e sob a influência de álcool, no entanto 

este fato já está sendo utilizado para caracterizar o delito do art. 306 do 

CTB; com relação aos antecedentes, verifico que o não réu tem outros 

processos tramitando nesta comarca e não possui outras condenações, 

razão pela qual não é possuidor de maus antecedentes(...)Determino que 

o Cartório deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao 

juízo das execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, 

nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 

06 de junho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70749 Nr: 1681-30.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos em correição.

 Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo réu OSMAR 

SIQUEIRA, em face da decisão exarada às fls. 221/223, que manteve a 

prisão preventiva do réu e o pronunciou nos crimes dos artigos 121, § 2º, 

inciso II e IV do Código Penal, o qual será submetido a julgamento pelo 

Tribunal Popular do júri, nos fundamentos do artigo 413 do Código de 

Processo Penal.

 Ainda, o Ministério Público devidamente intimado para apresentar 

contrarrazões ao RESE, manifestou às fls. 251/256, pugnando pelo 

indeferimento do pedido de revogação e a manutenção da sentença do 

juízo a quo em todos os seus termos.

 Destarte, após minucioso exame dos argumentos trazidos pela defesa em 

suas razões recursais, entendo que a decisum às fls. 221/223 não deve 

ser modificada, motivo pelo qual, mantenho in totum a decisão ora 

guerreada, acreditando que os fundamentos ali articulados bem resistem 

às razões ventiladas na peça recursal, não proferindo assim juízo de 

retratação.

 Por quanto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para os devidos fins e consignando nossas 

homenagens.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 06 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60643 Nr: 607-77.2012.811.0109

 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): DIEGO BULGARELLI GRELAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação de fl. 253, DEFIRO o pedido do Ministério 

Público no que tange a nova tentativa de notificação do requerido no 

endereço informado à fl. 253.

DETERMINO ainda, a Notificação/Intimação do Município de Marcelândia, 

para, querendo, intervir no feito se achar necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 06 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63906 Nr: 907-68.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO, NAZIONEL 

RICHARD DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65814 Nr: 673-52.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIK SANTANA VELOSO, ROSALVO ALVES 

DE SOUZA, THIAGO MONTEIRO DE SOUSA, DIEGO MONTEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71016 Nr: 123-86.2017.811.0109

 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: INÊS BARBOSA DO NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, INÊS 

BARBOSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 15 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74671 Nr: 94-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTD, AGCO DO BRASIL 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:11846-B

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento verbal do advogado da parte autora, Dr. Eduardo 

Antunes Segato, quanto à devolução dos autos a secretaria.

Com as manifestações, volte concluso.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 08 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46597 Nr: 383-47.2009.811.0109

 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): JEFFERSON SIQUEIRA DA SILVA, REINALDO 

DE PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

Considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu 

nestes autos está devidamente fundamentada (fls. 237/241), bem como, 

que o réu foi preso recentemente por outro processo (Código 76617) e 

teve a audiência de custódia realizada há apenas dois dias atrás, ocasião 

em que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão 

bem fundamentada; aliado ao fato de que a Delegacia já o encaminhou 

para o estabelecimento prisional, não estando mais presente na Comarca, 

denoto que restou impossibilitada a realização de outra audiência de 

custódia do denunciado.

Ademais, CITE-SE o denunciado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Expeça-se carta precatória.

Atente-se a Secretaria para cumprir as determinações expostas na 

decisão de fl. 240.

Expeça-se carta precatória se necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 07 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 25378 Nr: 923-03.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Alencar Paim - 

OAB:MT/5.099, Gerson Valério Pouso - OAB:Procurador, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Infojud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 1121-30.2012.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA LONKOSKI, ADOLFO MARCELINO, ALDENIR 

NEVES DA SILVEIRA, ARINDA PAULA DO COUTO, ARIETE POLAK, IRACI 

GOMES HERCULES, JACI CARDOSO DE OLIVEIRA, LEVI FERREIRA, MARIA 

NEUZA HESPANHOL RIBEIRO, OEL DE ROSSI, LUIZ HERCULES, JONAS 

HARGESHEIMER, MARIA JOSÉ BARION DE SOUZA, PEDRO JÚLIO 

FERREIRA, SANDRA HARGESHEIMER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OTÁVIO LONKOSKI, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Intime-se a parte ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

637/638____;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73294 Nr: 1403-92.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Sem prejuízo do cumprimento do determinado, atualize-se o registro do 

feito nesta Vara, certificando ao final, ainda, a correta numeração dos 
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auto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42997 Nr: 434-29.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA GOMES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo de fls. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 225-45.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Processo em ordem, aguarde-se a realização de audiência já aprazada;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 1191-42.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Willion 

Matheus Poltronieri - OAB:16.183

 Vistos em correição.

Consubstanciado na certidão à fl. 296, a qual descreve a impossibilidade 

de realização da escolta do réu, para comparecimento em seu julgamento 

designado para a data de 15/06/2018.

Destarte, diante da informação, fato que inviabiliza a realização da 

solenidade, REDESIGNO A SESSÃO EM PLENÁRIO para data de 17 de 

agosto de 2018, às 09:00 horas, na Câmara Municipal de Marcelândia.

Atente-se a Secretaria para as expedições e atos necessários, bem 

como, solicite-se com antecedência a escolta do réu.

Cumpra-se. Intimem-se.

Ciência ao Parquet.

Marcelândia/MT, 08 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67338 Nr: 1315-25.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB, IBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:8.301

 Vistos em correição.Recebo a inicial em todos os seus termos.Diante do 

pedido manifesto para realização de audiência conciliatória, DESIGNO 

audiência de conciliação a ser realizada no 15 de agosto de 2018, às 

15:30 horas. INTIME-SE a parte requerente para comparecimento; CITE-SE 

a parte requerida para comparecimento. (...) 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), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, 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 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.INTIME-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia-MT, 08 de junho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69361 Nr: 902-75.2016.811.0109

 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: VERENICE LUPATINI SUTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação de fl. 34/36, entendo que a causa deve 

continuar com os mesmo elementos da demanda (parte, causa de pedir e 

pedido), ao final, se for reconhecida o dever do Estado em fornecer o 

medicamento, com a procedência do pedido, deverá o Estado reembolsar 

a requerente, que a despeito de tutela liminar favorável, teve que arcar 

com as custas do fármaco, conforme notas juntadas às fls.37/48.

Assim, INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem se desejam produzir novas provas nos autos.

DEFIRO o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, para a 

apuração de crime de desobediência.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1694-92.2017.811.0109

 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: MARINESIO SCHWARZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.285, conforme requerida(s). 

Expeça-se Alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49426 Nr: 1251-88.2010.811.0109

 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: MARIA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 
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OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66754 Nr: 1072-81.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ELIAS BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção. (Intimação pessoal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70392 Nr: 1445-78.2016.811.0109

 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: RONALDO FEITOSA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37664 Nr: 526-41.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO LUIZ 

PADOVANI, COLONIZADORA TERRA NORTE LTDA, CELSO PADOVANI & 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:2.575- MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.223/224, conforme requerida(s), 

proceda-se o bloqueio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24814 Nr: 15-48.2003.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO GAIA BARROS, WESLEY 

RAIMUNDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA LAUDELINA DE 

PAULA OLIVEIRA - OAB:11.839

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71671 Nr: 508-34.2017.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73789 Nr: 1646-36.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64345 Nr: 1240-20.2014.811.0109

 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: JURACI APARECIDA DA SILVA

 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:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49083 Nr: 908-92.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO WILIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR o réu PABLO WILIAN DA SILVA pela prática do delito 

previsto no artigo 155, §4º, I, por duas vezes e art. 155, § 4º, inc. I c/c art. 

14 c/c art. 71, todos do Código Penal.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena passo a dosar a sanção penal.A pena prevista é 

de reclusão de 02 a 08 anos e multa.Analisando as circunstâncias do art. 

59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da 

conduta do réu, deve ser tratada com mais rigor, pois arrombou diversos 

veículos para consagrar seu intento; no entanto, esta circunstância já está 

sendo utilizada para incidir a qualificadora do delito, por este motivo, deixo 

de valorá-la(...). .Concedo o direito do réu de recorrer em liberdade. 

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa com fulcro no art. 12 da Lei 

1.060/50.Intime-se o acusado, seu defensor nomeado e o Representante 

do Ministério Público da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 

4 c/c art. 392, II, ambos do CPP.Após o trânsito em julgado da sentença 

penal de mérito, adotem-se as seguintes providências finais:a) Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a 

suspensão dos direitos políticos do condenado pelo tempo da 

condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o Cartório 

deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das 

execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos 

termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 

11 de junho de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 18957 Nr: 1012-26.2006.811.0109

 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: VALDEVINO PAULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DETERMINO à Secretaria que solicite informações sobre o pagamento do 

Precatório. Após, caso tenha sido pago, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas e baixas de praxe.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 11 de junho 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

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73690 Nr: 1888-09.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Domingos Theis

 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:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual condeno a requerente aos pagamentos de 

custas processuais e honorários advocatícios, este no importe de 10% 

(dez) sob o valor da ação, porém, tal cobrança fica sobrestada em 

decorrência da gratuidade processual concedida em decisão à fl. 26 e 

ratificada neste ato, face ao declínio de competência.Decorrido o prazo 

para eventual recurso, certifique-se, após, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 11 de junho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 30078 Nr: 26-43.2004.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO EGYDIO ERRERIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA (ZEZÃO), 

EDNILSON VALCANIA, EVÂNIO VALCANIA, JOAREZ MIGUEL FORMHEL, 

ZELI JACOBI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:8593-MT, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8.247-B/MT, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004 - MT

 Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, nos termos da 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil, o pedido vestibular, a 

fim de DECLARAR o requerente THIAGO EGYDIO ERRERIAS LOPES como 

legítimo possuidor das Fazendas Araçatuba I e Araçatuba II, bem como 

confirmar a tutela jurisdicional liminar deferida, conferindo proteção 

possessória e DETERMINANDO que os requeridos José Silva de Oliveira, 

vulgo “Zezão”, Ednilson Valcania, Evânio Valcania, Joarez Miguel Formhel 

e Zeli Jacobi de Freitas se abstenham de qualquer ato atentatório ao livre 

exercício da posse do requerente nas áreas em questão, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, no 

limite de 90 (noventa) dias. Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto feito pelo requerido.CONDENO as partes requeridas ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, 

devendo haver o rateio, em iguais partes, entre estes.Decorrido o prazo 

para eventual recurso, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 

11 de junho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75857 Nr: 920-28.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURO LUIZ COMIN E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES, ADÃO 

RODRIGUES, ADIR FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, C. Precatória, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69965 Nr: 1283-83.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME, 

RICARDO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se decisão em processo apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71246 Nr: 243-32.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORRACHARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME, RICARDO 

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 1255-33.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA, EDWAR JOÃO HARRES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61610 Nr: 312-06.2013.811.0109

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IVO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEDRO ZANELATO, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BARUFFI - OAB:85742, 

CARMIELI VESZ - OAB:14.190/MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15.664-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B, 

RICARDO LUIZ SCHMIDT MOHR - OAB:45582/RS, VALDINO BARUFFI - 

OAB:OAB/RS 35.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 1635-41.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PINHEIRO DA COSTA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS - ME, ACRIONICE PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.38, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 710-11.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FELIPE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45248 Nr: 1002-11.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 695-02.2018.811.0111

 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): ANTONIO MARCOS NASCIMENTO, FERNANDO 

GOIS DA SILVA, KAIQUE AZEVEDO BRITO, ILANA GONÇALVES DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Diante do exposto, estando presentes as condições da ação, bem como a 

justa causa para a ação penal, RECEBO a denúncia em todos os seus 

termos e, considerando que não existe hipótese de absolvição sumária 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 

2018, às 13h15min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação, defesa e sucessivamente realizado os interrogatórios dos 

acusados.Sem prejuízo das determinações anteriores, ABRA-SE VISTA 

ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação 

formulado pela acusada Ilana Gonçalves de Abreu (Ref. 

24).CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá/MT, 8 de junho de 2018. Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 719-64.2017.811.0111

 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): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA, EMERSON PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, ANGELITA KEMPER - OAB:15090-O/MT, GIOVANNE 

GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568, RUY PORTELLA DE 

SOUZA - OAB:4.296/A-OAB/MT

 Código nº 66397.

Processo nº 719-64.2017.811.0111.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de Ref.217, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensora dativa do 

acusado Lucas Daniel de Carvalho Simioni a advogada Angelita Kemper 

que deverá ser intimada nos termos da decisão de Ref. 211.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75021 Nr: 1473-69.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE GETRUDE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1473-69.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75021.

Vistos em correição.

Recebo a execução.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 
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penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67135 Nr: 1091-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): CLEBERSON PINHEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1091-13.2017.811.0111

 Código Apolo nº 67135

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Clebersom Pinheiro de Brito, ambos 

qualificados nos autos.

Em simples petição, antes da citação do requerido, a parte requerente 

noticiou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando 

pela extinção do feito (Ref. 15).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente 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 CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67110 Nr: 1075-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. A. PETINI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75034 Nr: 1476-24.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FACHINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 1476-24.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75034.

Vistos em correição.

DESIGNO o dia 19 de setembro 2018, às 12h45min para inquirição da 

testemunha ELIANE XAVIER DE SOUSA, bem como interrogatório do 

acusado GERSON LUIZ FACHINELLO, que deverão ser INTIMADOS para 

comparecimento à audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 1044-39.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833/O, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito, apresentando 

o novo endereço requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67021 Nr: 1011-49.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIVAN GOMES ROCHA

 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:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65854 Nr: 406-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO VILSON SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a correspondência devolvida.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65744 Nr: 341-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINHONES MOREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 65744

Processo nº 341-11.2017.811.0111

Vistos em correição.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62727 Nr: 1393-76.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62727

Processo nº 1393-76.2016.811.0111.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62509 Nr: 1289-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA E SERRALHERIA NOVO 

PROGROSSO LTDA ME, CRISTIANO LEITE NOGUEIRA, Adilson Lemunie

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62509

Processo nº 1289-84.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de Ref. 24.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 1187-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADOS V 

3 LTDA, MARCELO ANTONIO HEINZEN, ISAIAS BATISTA DOS SANTOS, 

SIDNEI ARI BELINCANTA , CARLOS ANTONIO TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1187-62.2016.811.0111

 Código nº 62365

Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de Ref. 34.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62026 Nr: 1012-68.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): LEANDRO BELON MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530A/ MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1012-68.2016.811.0111

 Código nº 62026

Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de Ref. 27.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59235 Nr: 1718-85.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVETÃO PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - ME, 

ALAN CLEYTON VILELA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59235.

Processo nº 1718-85.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 18, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59234 Nr: 1717-03.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVETÃO PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - ME, 

ALAN CLEYTON VILELA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59234.

Processo nº 1717-03.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 17, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59236 Nr: 1719-70.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59236.

Processo nº 1719-70.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Após, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor do 

acórdão de Ref. 28, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

No mais, intime-se a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61433 Nr: 757-13.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293, Marili Ribeiro Taborda - OAB:14431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61433

Processo nº 757-13.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da certidão de Ref. 20.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 1841-83.2015.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PLENS MARTINS, APARECIDO 

FERNANDES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 Código nº 59466.

Processo nº 1841-83.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos insertos na sentença 

(Ref. 119), atentando-se à reforma do "decisum" em sede recursal (Ref. 

152).

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61144 Nr: 638-52.2016.811.0111

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIONEY PRATES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61144

Processo nº 638-52.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca da juntada de correspondência de 

Ref. 25.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59481 Nr: 1850-45.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMBERG BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Código nº 59481.

Processo nº 1850-45.2015.811.0111.

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimado deixou de se manifestar em favor do 

acusado para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 633-30.2016.811.0111

 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: RTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61139

Processo nº 633-30.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da Carta Precatória de 

Ref. 12.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65161 Nr: 13-81.2017.811.0111

 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: MEDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Processo nº 13-81.2017.811.0111

 Código nº 65161

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão de Ref. 38.

Para tanto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o laudo 

pericial de Ref. 56.

Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57289 Nr: 862-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): DNEFER DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB: 31.618/SP, Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 862-24.2015.811.0111 (Código 57289)

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte requerente para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56011 Nr: 183-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON GOMES BRAGA E CIA LTDA - ME, 

CLEYTON GOMES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56011.

Processo nº 183-24.2015.811.0111.

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 837-11.2015.811.0111

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 837-11.2015.811.0111 (Código 57230)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro (ref.27), intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 280-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56181.

Processo nº 280-242015.811.0111.

Vistos em correição.

Ante o teor da informação de Ref. 29, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 46-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 (...)Com essas considerações, atendendo a vontade soberana do 
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Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO, o acusado 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 121, § 1º e § 2º, inciso III, do Código Penal 

(fato 01), e o ABSOLVO das sanções dos art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 

14, inciso II, todos do Código Penal (fato 02) e art. 121, incisos III, V e VII; 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 03), nos termos do art. 

386, incisos VII e I, respectivamente, do Código de Processo Penal.Passo 

à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

(...)Todavia, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, 

§ 1º, do Código Penal. Considerando que o Conselho de Sentença 

reconheceu que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção em seguida 

à injusta provocação da vítima consistente em ter xingado e agredido 

fisicamente o acusado e, tendo em vista que a provocação mostrou-se, “in 

casu”, desproporcional ao ato cometido pelo réu, já que desferiu contra a 

vítima ao menos três disparos, aplico a diminuição no patamar mínimo, qual 

seja, em 1/6 (um sexto) atingindo a pena DEFINITIVA de 10 (dez) anos de 

reclusão(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 557-06.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Neves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60941

Processo nº 557-06.2016.2011.811.0111

Vistos em correição.

Processo em ordem.

INDEFIRO. Determino à Secretaria que diligencie acerca do pagamento da 

RPV já expedida, sob pena de pagamento em duplicidade.

 Certificado o cancelamento daquela expedida, desde já autorizo nova 

expedição nos moldes do provimento atualizado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 07 de junho de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59491 Nr: 2-86.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JORNANES BRAZ PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2-86.2016.811.0111

 Código nº 59491

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de ref. 49.

Suspendo o feito até o cumprimento do referido mandado na Comarca de 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Determino à parte que, imediatamente após o cumprimento, manifeste-se 

nestes autos, requerendo o que for de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69343 Nr: 2386-85.2017.811.0111

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPÁ - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2386-85.2017.811.0111 – 69343

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso

PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

PARTE RÉ: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

CITANDO(A, S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Filiação: Brasilino 

Rodrigues da Silva e Matilde Nunes de Carvalho, data de nascimento: 

06/04/1944, brasileiro(a), natural de Francisco beltrão-PR, casado(a), 

Endereço: Local Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Narra a autora estar separada de fato do réu há 

cerca de 35 anos, e que, na época da separação, os bens a mear foram 

repartidos. Requer o reconhecimento do divórcio e a procedência dos 

pedidos formulados na inicial, pois está vivendo em união estável há 

aproximadamente 15 anos, e deseja regularizar sua situação junto ao 

INCRA, o que somente se mostra possível após o divórcio.

DESPACHO: Vistos. 1) ACOLHO a emenda à inicial e recebo os autos. 2) 

Determino o processamento da lide em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

II). 3) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro do autor no 

curso da demanda. 4) DEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL do 

requerido Francisco Rodrigues da Silva pelo prazo de 30 dias, para que, 

caso queira, apresente Contestação, sob pena de ser lhe nomeado 

curador. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Matupá/MT, 17 de novembro de 2017. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Eu, Rafael Vinícius Silva Koch – Analista Judiciário, digitei.

 Matupá - MT, 8 de junho de 2018.

Regina Matos Davi

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61395 Nr: 745-96.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61395

Processo nº 745-96.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da certidão de Ref. 18.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59976 Nr: 206-33.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DA CUNHA, ANDRE TIAGO 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 59976Processo nº 206-33.2016.811.0111Vistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 09), 

NOMEIO como defensora dativa a causídica Dr. ANDRÉIA FERDINANDO 

VAREA para patrocinar os interesses do réu Andre Tiago Moreira da 

Silva.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.(...) 

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais prat icados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) 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; ii) 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 será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE a advogada nomeada da 

presente decisão, bem como o réu para comparecer ao escritório da 

causídica nomeada.3) Considerando a impossibilidade de citação do réu 

Edinaldo da Cunha, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 06 de junho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56233 Nr: 305-37.2015.811.0111

 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): MIGUEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56233.

Processo nº 305-37.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Considerando o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

devidamente comprovado (Ref. 28), cumpra-se integralmente a decisão de 

Ref. 03.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59675 Nr: 76-43.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ANTONIO BOTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59675

Processo nº 76-43.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da certidão de Ref. 15.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56240 Nr: 311-44.2015.811.0111

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON RODRIGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56240.

Processo nº 311-44.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de Ref. 45.

Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56245 Nr: 316-66.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): ANILTO PATELLINI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56245.

Processo nº 316-66.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Considerando o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

devidamente comprovado (Ref. 28), cumpra-se integralmente a decisão de 

Ref. 24.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56288 Nr: 332-20.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA MARIA FELIPE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56288.

Processo nº 332-20.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Considerando, que o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com os nossos cumprimentos.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 71045 Nr: 3174-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPÁ - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3174-02.2017.811.0111 - 71045

ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: Francylaura Santos do Vale

CITANDO(A, S): FRANCYLAURA SANTOS DO VALE, Cpf: 96634049149 

Filiação: Luis Bezerra do Vale e Maria das Graças Santos do Vale, data de 

nascimento: 27/09/1985, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Xaxim, N. 

267, Em Frente A Igreja Cristã, Bairro: Centro, Cidade: União do Sul-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Fica, também, a 

requerida INTIMADA, por este edital, da decisão que suspendeu 

liminarmente seu poder familiar de genitora.

RESUMO DA INICIAL: O Minstério Público do Estado de Mato Grosso 

ajuizou a presente ação de destituição do poder familiar em desfavor da 

citanda, haja vista ter entregue a infante (terceira interessada) ao suposto 

pai há cerca de 6 (seis) anos, e, desde então não se preocupou em 

proteger e fornecer qualquer zelo e afeto pela filha, cuja realidade 

emocionar apresenta verdadeiro trauma em razão de diversos episódios 

de abandono.

DESPACHO: "(...) Sob esse aspecto, há prova suficiente do abandono 

familiar, com violação expressa aos deveres inerentes ao exercício do 

poder familiar (CC, art. 1634). A genitora da menor Emili não dispensa 

qualquer cuidado material ou emocional, deixando-a ao abandono, exposta 

à situação de risco. A requerida, conscientemente, negligencia sua 

obrigação legal, demonstrando comportamento inadequado. A conduta 

irregular noticiada na petição inicial, especificamente no que tange à 

maternidade, encontra respaldo probatório nos elementos processuais 

coligidos, fato que denota, em cognição sumária, a inaptidão materna para 

o exercício do poder familiar. Sobreleva registrar, por oportuno, que o 

desfavorável quadro familiar mencionado na inicial ensejou a intervenção 

judicial em três ocasiões (Códigos 51726, 55653 e 69464) em decorrência 

da conduta exclusiva da requerida, que não dispensa, tampouco 

dispensou ao longo de anos, qualquer cuidado em favor de Emili, estando 

flagrante a situação de vulnerabilidade e risco a que exposta, com 

concreto e absoluto abandono por parte da genitora. Isto posto, 

SUSPENDO LIMINARMENTE O PODER FAMILIAR da genitora Francylaura 

Santos do Vale em relação a criança Emili Vitória do Vale, com fulcro no 

artigo 157 da Lei nº 8.069/90. (...)"

Eu, Rafael Vinícius Silva Koch – Analista Judiciário, digitei.

 Matupá - MT, 8 de junho de 2018.

Regina Matos Davi

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1592-98.2016.811.0111

 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: Marineide Rodrigues Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bueno Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 63075

Processo nº 1592-98.2016.811.0111

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para dar prosseguimento no feito, 

informando o atual endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61626 Nr: 850-73.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CEZAR DESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:12492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 850-73.2016.811.0111

 Código nº 61626

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (ref. evento 51), 

com observância do endereço declinado.

Assim, cite-se o executado, pela via postal, com aviso de recebimento.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 870-64.2016.811.0111

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61687

Processo nº 870-64.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca da juntada de correspondência à 

Ref. 13.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66333 Nr: 682-37.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ALVES RIBEIRO ME, NEUSA ALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.
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Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66298 Nr: 653-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI C. M. DA SILVA & CIA LTDA, 

EDMILSON MARQUES DA SILVA, SILVANI CAÇULA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora a manifestar-se acerca do teor da certidão do 

oficial de justiça.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 482-30.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G DE SALES, Deusdedina Gomes de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64324 Nr: 2259-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R L GEWINSKI - ME, Rogério Leandro Gewinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a correspondência devolvida.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 1922-95.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOREMI KIDS ARTIGOS VESTUARIO 

UTILIDADES DOMESTIC, CRISTIANE TURCATTO MARTINS DOS REIS, Dirlei 

Zafonato, GLICERIA ZUCHETTO TURCATTO , IARA ZANFOFATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora acerca do teror da carta precatória juntada à 

Ref. 28.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT,06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63510 Nr: 1869-17.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V KOPTSKI - ME, VALDIR KOPTSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a correspondência devolvida.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63306 Nr: 1742-79.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiamento de Madeiras Caiabi Ltda, IVO 

SCHERDOVSKI, Renilva Sanches Melo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a correspondência devolvida.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63009 Nr: 1557-41.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MORAES & CIA LTDA ME, MARIA 

ZORAIDE SCAVONE MORAES, NELSON MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a correspondência devolvida.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62966 Nr: 1533-13.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. F. DOS SANTOS MARMORARIA, Izabel 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a correspondência devolvida.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61933 Nr: 974-56.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Carreira - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61933

Processo nº 974-56.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de Ref. 11.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 887-03.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W SCATOLA & CIA LTDA EPP, GERUZA 

ANTONELLI, INES ANTONELLI, FELIPE ANTONELLI SCATOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61720

Processo nº 887-03.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de Ref. 19.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61640 Nr: 856-80.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIOURO FRIGORÍFICO LTDA, VERONA 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, LUCIOMAR REGGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61640

Processo nº 856-80.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de Ref. 09, 

bem como da carta precatória juntada à Ref. 13.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 649-81.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAIDES M DANIELLI, ORAIDES MARIA 

DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61173

Processo nº 649-81.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de Ref. 15.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59288 Nr: 1755-15.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59288.

Processo nº 1755-15.2015.811.0111.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 11, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

ATENTE-SE a SECRETARIA para o trâmite prioritário das ações de 

alimentos.

Sem prejuízo da determinação anterior, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54800 Nr: 974-27.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLCN, TLCN, RMCN, EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 974-27.2014.811.0111 (Código 54800)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes: Elza Carolina e outros

Executado: Jaconias Batista Neves

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), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62482 Nr: 1272-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOARES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 1272-48.2016.811.0111 (Código 62482)

Classe – Assunto: Ação Penal

Vistos em correição.

Tendo em vista que o causídico nomeado (ref. evento 19) deixou de 

patrocinar a defesa do acusado e, considerando que os seus interesses 

processuais devem ser amplamente garantidos, revogo a nomeação do 

causídico Dr. José Claudio Policarpo e nomeio o Dr. Igor Neves de 

Carvalho para patrocinar os interesses do acusado Marcos Soares 

Castro, fixando o mesmo valor de honorários nos termos da decisão 

outrora (ref.19).

INTIME-SE o causídico nomeado da presente decisão, bem como o 

acusado para comparecer ao escritório do causídico nomeado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61528 Nr: 804-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 61528Processo nº 804-84.2016.811.0111Vistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 08), 

NOMEIO como defensor dativo o causídico Dr. MARCUS AUGUSTO 

GIRALDI MACEDO para patrocinar os interesses do réu Fagner da Silva 

dos Santos.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.(...).2) 

INTIME-SE o advogado nomeado acerca da presente decisão, bem como o 

réu para comparecer ao escritório do causídico nomeado, consignando o 

seu endereço profissional e telefone.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 08 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 207-18.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 59988

Processo nº 207-18.2016.811.0111

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a determinação de Ref. 13, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59276 Nr: 1745-68.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NARCISO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 59276.

Processo nº 1745-68.2015.811.0111.

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimada deixou de se manifestar em favor do 

acusado.

Cientifique-a de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70005 Nr: 2727-14.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 15.758-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:a) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS nos montantes de R$ 1.164,43 

(um mil e cento e sessenta quatro reais e quarenta e três centavos) cada, 

representados pelos contratos 307842686-7 e 307842481-0 e, por 

consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos 

mensais realizados em seus benefícios previdenciários;b)DETERMINAR 

que a requerente promova a devolução dos valores 

depositados/transferidos para sua conta, compensando-se os valores já 

descontados dos seus benefícios previdenciários;c) CONDENAR A PARTE 

REQUERIDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano 

moral em favor da requerente, corrigido monetariamente e acrescido de 

juros de mora de 1%, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ). Em 

razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes 

fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 

2º do novo Código de Processo Civil.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), 08 de junho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65657 Nr: 283-08.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINÉIA BLANDINA KNIHS, AKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE JESUS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 283-08.2017.811.0111

Código nº 65657

Vistos em correição.

Dado o pedido formulado pela parte requerente à Ref. 12, atrelado ao 

esgotamento das vias ordinárias, autorizo a busca de endereços por 

intermédio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

 Com as respostas, se localizado endereço diverso do requerido, diverso 

dos autos, CITE-SE/INTIME-SE. Caso contrário, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75097 Nr: 1505-74.2018.811.0111
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLFM, MRMFS, TAMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1505-74.2018.811.0111 (Código 75097)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes: Miguel Rafael mariano Ferreira Silva e Talison Antônio 

Mariano Ferreira Silva

Executado: Carlos Alexandre Mariano Silva

Vistos em correição.

Recebo a Inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 

3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 1109-97.2018.811.0111

 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: DEOMIR JOÃO PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1109-97.2018.811.0111 (Código 74214)

Classe – Assunto: Ressarcimento por Danos Materiais

Requerente: Deomir João Primon

Requerido: Auto/Re Companhia de Seguros

Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil.

2 – Diante a manifestação da Requerente, que não se opõe a realização 

da audiência de Conciliação/Mediação, em consonância com o artigo 334 

do CPC/2015 designe-se data para realização do ato conforme pauta 

preestabelecida pela conciliadora deste Juízo.

 3 – Designada data, cite-se, e intimem-se as partes para comparecerem a 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo 

para a defesa do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência 

preliminar, restar frustrada a conciliação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74624 Nr: 1305-67.2018.811.0111

 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: Genailde Gracioli, LVGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPREV SEGURADOS E PREVIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1305-67.2018.811.0111 (Código 74624)

Classe – Assunto: Ação de Cobrança

Requerente:Laryssa Victhoria Gracioli Mareco

Requerido: Comprev Seguros e Previdência S/A

Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil.

 2 – Diante a manifestação da requerente, que não se opõe à realização 

da audiência de Conciliação/Mediação, em consonância com o artigo 334 

do CPC/2015, designe-se data para realização do ato conforme pauta 

preestabelecida pela conciliadora deste Juízo.

 3 – Designada data, cite-se, e intimem-se as partes para comparecerem a 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo 

para a defesa do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência 

preliminar, restar frustrada a conciliação.

4 – Sem prejuízo, oficie-se a DePol de Araxá/MG para que encaminhe a 

esta Comarca cópia do Boletim de Ocorrências que registrou o óbito de 

Rogério Aparecido Mareco (B.O. nº 0408010111152226)

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 1574-09.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1574-09.2018.811.0111.Código Apolo nº 75250.Vistos em 

correição.1)Ante o teor da certidão de Ref. 05, NOMEIO com defensor 

dativo do indiciado Maykson Alves da Silva o advogado Arlon de Souza 

Porto.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 02 (duas) URH (Unidade Referencial De 

Honorários), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. (...).2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 11 de junho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45721 Nr: 1463-16.2014.811.0030

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 507 de 599



Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inc. I e II do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente para, confirmando a liminar 

deferida à ref. 03, DECLARAR rescindido o contrato anexado à inicial e 

tornar definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.Isento ainda o requerente ou quem este 

indicar, quanto a possíveis multas de trânsito à época da autuação, como 

exarado acima. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à 

autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.Assim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC, assim, proceda-se a devolução do bem descrito na exordial e 

depositado à ref.53, tendo como depositário fiel a Sr. Alexandre Brum 

Ribeiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou do equivalente em 

dinheiro, tornando definitiva a liminar concedida à autora.Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40124 Nr: 1832-15.2011.811.0030

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Romão de Souza, Francisco Alves

 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 das 

correspondências devolvidas, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42910 Nr: 838-16.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Rondon - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/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 Exceção 

de Pre-Executividade de fls. 47/49, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40260 Nr: 1996-77.2011.811.0030

 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: RRRSfRBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ÍCARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, Isamara Andrade de Lima - OAB:16.035-A/MT, 

Josiane Pilatti - OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, Rafael Wasnieski - OAB:14.334/MS, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora ara manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43582 Nr: 1650-58.2013.811.0030

 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: Ivete Santolin Carniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ Nobres- Fundo Mun.de Previd. Social dos 

Serv. Públicos Mun. de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni - OAB:3553B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44419 Nr: 509-67.2014.811.0030

 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: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA MARIA LACHMAN, Filiação: Ilda 

Lachman e André Lachman, data de nascimento: 12/08/1980, brasileiro(a), 

natural de Mallet-PR, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente JURANDIR PEREIRA DA SILVA, e a 

Requerida ANA MARIA LACHMAN, são casados desde 15/11/1997, sob o 

regime de comunhão parcial de bens, não havendo pacto antenupcial 

entre ambos. Na constância do matrimonio não tiveram filhos. O casal esta 

separado de fato há 17 anos e não possui patrimônio a ser dividido.

Despacho/Decisão: Processo nº: 509-67.2014.811.0030Código nº: 

44419DECISÃO Vistos etc.Acolho pedido de fl. 68/68-verso. Cite-se a 

requerida Ana Maria Lachman através de edital. Após a citação por edital, 

não sendo apresentada contestação, nomeio o advogado Jonas Mendes 

Barravieira, OAB/MT nº. 13116, para proceder com a defesa da requerida, 

haja vista o que dispõe o art. 72, parágrafo único, do CPC.Apresentada a 

contestação, intimem-se os autores para que manifestem, no prazo de 10 

(dez) dias. Com a manifestação dos requerentes, conclusos. Às 

providências. Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito 

em substituição legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 23 de maio de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3547 Nr: 253-18.2000.811.0030

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Paraná - Com e Ind. de Cal e Calc. Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - 
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OAB:5.719-B, Mirian C. Rahmann Müll - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 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.: 22308 Nr: 902-94.2011.811.0030

 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: Maria Ercília da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIMA THAYS DIAS DE 

MENDONÇA - OAB:21160/O, Vanessa de Holanda Tanigut Bassi - 

OAB:10.964-B

 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 legal, tendo em vista o desarquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21624 Nr: 2225-08.2009.811.0030

 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: Ernesina Francisca de Moraes Ferreira

 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.: 21259 Nr: 1734-64.2010.811.0030

 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: Eloína Brígida de Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22640 Nr: 1245-90.2011.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Sebastiana Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Hasse, Espólio de Agostinho 

Albuquerque e Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida a manifestar conforme 

determinado na decisão de fl.109, cuja parte final a seguir trasncrita: 

"Vistos etc. ...É o relatório. Decido. Colhe-se, pelas alegações das partes, 

que a possibilidade de acordo é remota, oportunidade em que saneio o 

feito em gabinete, máxime, em prol do princípio da celeridade e economia 

processuais. Não há nulidades a serem declaradas. Passo a analise das 

preliminares alegadas.

1.1. Da inépcia da inicial No caso, a petição inicial obedeceu à forma 

prescrita em Lei, uma vez que há pedido, causa de pedir e da narração 

dos fatos decorre logicamente a conclusão. Não há, portanto, como 

acolher-se a alegada inépcia da inicial, pois não se encontram presentes 

quaisquer das hipóteses alinhadas no art. 330, § 1º, do NCPC. ssim, rejeito 

a preliminar arguida. 1.2. Da precrição

Em relação a esta preliminar observo que confunde-se com o mérito, de 

sorte que com ele será analisado. 1.3. Da carência da ação

 De igual sorte, afasto a preliminar de carência da ação, haja vista que há 

nos autos indícios de posse execrcida pelos de cujus Agostinho 

Albuquerque e Francisca da Silva. Ademais, a demonstração da posse 

deve ser dar não só através de documentos carreados aos autos, mas 

também através da prova testemunhal. Assim, rejeito a preliminar arguida. 

2.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Fixo os pontos controvertidos: i) a 

procedência ou não do pleito inaugural e demais consectários legais. Forte 

no princípio dispositivo, necessária a produção de prova oral no caso em 

apreço, razão pela qual após a manifestação das partes, venham-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável. Cumpra-se e 

expeça-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 38-57.1991.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STL, LdSB, JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 38-57. 1991.811.0030Cód. 9054DECISÃOVistos etc. I – DO 

RENAJUD1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em sendo encontrado 

bens, realize-se restrição de circulação e transferência.2. Realizada a 

restrição do veículo, encaminhem os autos ao Oficial de Justiça para que 

esse realize a avaliação do bem. Em sendo necessário expeça-se carta 

precatória para que o juízo do local em que o veículo se encontra 

determine a avaliação do bem. 2.1. Com a avaliação, proceda a realização 

de penhora através do sistema RENAJUD. 2.2. Efetivada a penhora, 

intime-se o executado, para ofertar, se quiser a competente defesa, no 

prazo legal. Após, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias. II – INFOJUDDefiro o requerido à fl. 140-v, através do 

sistema INFOJUD.Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que 

se manifeste e impulsione o feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que entender de direito. Decorrido o prazo, não havendo manifestação 

do exequente, cumpra-se o item abaixo.Atente-se a secretaria ao que 

dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT. II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

BENS Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do 

crédito do exequente, haja vista que não foram encontrados bens 

penhoráveis, intime-se o exequente para que traga ao processo bens 

passíveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena 

de extinção do processo, conforme art. 580 da CNGC/MT. 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 
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necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13130 Nr: 1151-21.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BZIeCdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1151-21.2006.811.0030

Cód. 13130

DECISÃO

Vistos etc.

 I – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 91, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9142 Nr: 584-58.2004.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBB, GV, FRdSR, TTL, JAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT-3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 584-58.2004.811.0030

Cód. 9142

DECISÃO

Vistos etc.

 I – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 252, proceda o desbloqueio dos valores da 

executada Flabia Real, bem como proceda com a busca das 03 (três) 

últimas declarações dos executados, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 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.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 369-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Basílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de ref. retro., proceda com a substituição das 

testemunhas requeridas.

 Aguarde-se a realização da audiência designada à ref. 51.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69848 Nr: 775-15.2018.811.0030

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de medida cautelar proposta pelo Ministério Público com o 

objetivo de realização de depoimento especial – “sem dano”.

 À ref. 34, foi deferido o pedido ministerial e a, à ref.11, foi realizado o 

depoimento especial.

Relatório de estudo social, à ref. 21.

Manifestação do requerido, à ref.22.

O Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, à ref.27.

É o relatório. Decido.

 Considerando que o objeto da presente demanda é a realização de 

depoimento sem dano, bem como que já foi realizada a oitiva da criança, 

defiro o pedido de cópia dos autos ao requerido. Em relação ao 

requerimento de apresentação espontânea para prestar esclarecimentos, 

indefiro-o, haja vista que o objeto da demanda é a oitiva da criança e o 

contraditório judicial será exercido através de ação penal própria.

 No mais, determino:

a) remessa de cópia dos autos à Delegacia de Polícia de Nobres/MT, para 

instruir o IP de n. 069/2018/DPJCN/MT;

 b) oficie-se a autoridade policial para que proceda com a oitiva do 

requerente Joarides de Almeida no IP de n. 069/2018/DPJCN/MT.

c) realização de estudo psicossocial com a criança e com a sua 

representante legal. Para tanto, intime-se a psicóloga deste juízo, para que 

proceda a realização do estudo psicossocial. Destaco que tal medida se 

faz necessária, uma vez que o estudo social, à fl. 48 – PDF, informa que a 

família necessita de acompanhamento. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento desta determinação.

Com a juntada do estudo psicossocial, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14018 Nr: 420-88.2007.811.0030
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo n. 420-88.2007.811.0030

Cód. 14018

DECISÃO

Vistos, etc.

 I – DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS

1. Oficie-se o Munícipio de Nobres/MT, através de seu representante legal, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se o executado possui 

créditos junto ao Município, sob pena de responsabilização criminal.

 2. No mesmo sentido, oficie-se o Hospital Laura Vicunã para que informe 

se o executado possui créditos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de responsabilização criminal.

 II – DO RENAJUD

1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em sendo encontrado bens, 

realize-se restrição de circulação e transferência. Proceda a secretaria 

deste juízo com o necessário.

2. Realizada a restrição do veículo, encaminhem os autos ao Oficial de 

Justiça para que esse realize a avaliação do bem. Em sendo necessário 

expeça-se carta precatória para que o juízo do local em que o veículo se 

encontra determine a avaliação do bem.

 2.1. Com a avaliação, conclusos para realização de penhora através do 

sistema RENAJUD.

 2.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a 

exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2.3. Não sendo encontrados bens, intime-se a exequente para que essa 

indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

III – DO INFOJUD

1. Defiro o requerido à fl. 85, através do sistema INFOJUD.

2. Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 576-63.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erdino Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, José Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), do r. despacho proferido nos autos, a seguir transcrito: 

“Vistos. INDEFIRO o pedido de fls. 104/105, visto que já houve expedição 

dos alvarás de levantamento de valores, conforme fls. 101/102. 

Certificado o trânsito em julgado da sentença (fls.103/103v), e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39123 Nr: 212-52.2017.811.0031

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38407 Nr: 1215-76.2016.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Gonçalves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10412 Nr: 101-78.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rogério de Julio, Francisco Carlos 

de Freitas Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Pissini Espínola - 

OAB:198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536-b, HELTON GEORGE 

RAMOS - OAB:11237-B, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21.659-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELITO LILIANO 

BERNARDI, para devolução dos autos nº 101-78.2011.811.0031, Protocolo 

10412, 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): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 77-45.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinete Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora através de sua rocuradora, Graciely Ormon 

Rosa, ao pagamento das custas e despesas processuais,conforme 

cálculo Ref:41, bem assim em verba honorária no importe de 20% do valor 

atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 377-65.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludymilla de Lim Rodrigues, Fabiana de Lima Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 CERTIFICO e douv fé conforme data passada pelo Perito, foi Designado o 
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dia16 de JUNHO de 2018, as 08h00min, para realização da perícia médica, 

a ser realizada no prédio do Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, Rua 

Presidente Costa e Silva, nº 410, Bairro Vila Nova, CEP nº 78.420-000, 

Arenápolis/MT, Tel.: (65) 3343-1375. Razão pela qual promovo a intimação 

do advogado e das partes.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 211-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52892 Nr: 1463-59.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de MOISES FERREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, imputando-lhe a prática do 

delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal com as implicações da Lei 

11.343/06 pelos fatos descritos na inicial.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2017.

Devidamente citado o denunciado alegou não possuir condições 

financeiras de constituir advogado, razão pela qual lhe foi nomeada a 

Defensoria Pública, o qual apresentou resposta à acusação.

Mas, em seguida, aquele constituiu advogado particular para a sua 

defesa.

Ratificado o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução 

e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima, a testemunha comum PM 

Fernando Junio Gonzaga Liones, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais orais, o Ministério Público desistiu da oitiva da 

testemunha PM Alysson Vinicius de Moraes Silva e pugnou pela 

condenação do criminado nos termos em que denunciado.

A defesa, por sua vez, desistiu igualmente da testemunha PM Alysson 

Vinicius de Moraes Silva e requereu a absolvição do acusado pela legítima 

defesa, pois que se limitou a empurrá-la requereu.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da questão processual pendente

De início, HOMOLOGO a desistência formulada pelas partes da 

testemunha comum PM Alysson Vinicius de Moraes Silva.

Com isso, declaro encerrada a instrução probatória criminal.

II.2 - Do mérito

Não obstante os valiosos argumentos da defesa, os pedidos formulados 

na exordial merecem acolhimento.

A materialidade delitiva vem caracterizada pelo laudo de exame de corpo 

de delito e mapa topográfico.

A autoria é certa, consubstanciada na prova oral produzida e nos demais 

elementos probatórios.

Na fase inquisitiva, o acusado negou a prática do delito, refutou ter 

ofendido a vítima verbalmente e aduziu somente ter se defendido de dois 

tapas que ela lhe teria dado, ocasião em que a pegou pelo pescoço.

Nesta solenidade, voltou a refutar as ofensas verbais, reputando à vítima 

a responsabilidade pelos fatos, porque esta, transtornada e nervosa, lhe 

desferiu um tapa, no que se limitou a empurrá-la em sua defesa.

A par de contraditória as versões, estas restaram isoladas nos autos.

A vítima, em todas as oportunidades em que ouvida, de forma harmônica e 

coerente, confirmou as agressões sofridas. Disse que, por ocasião dos 

fatos, ele a ofendeu verbalmente de “vagabunda”, e nesta audiência, 

acrescentou que, por isso, desferiu-lhe um tapa. Entanto, ele a segurou 

pelo pescoço e passou a esganá-la, e, somente quando estava prestes a 

desfalecer, ele a soltou, tendo ainda a empurrado contra a parede, 

provocando-lhe escoriações.

Os agentes policiais, responsáveis pela diligência, confirmaram os fatos 

descritos pela vítima quando ouvidos no inquérito policial, de que foram 

acionados para atender a ocorrência e, ao se depararem com ela, lhes 

relatou de que fora agredida por seu companheiro, o que foi hoje 

renovado por um deles.

Neste sentido, não há falar que o increpado se limitou a se defender, pois 

que as agressões não se limitaram a um empurrão, havendo ainda 

esganamento em que a vítima por pouco não desfaleceu.

E, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima é de extrema 

importância, até porque, não raro, são cometidos no recôndito do lar ou de 

recinto íntimo, sem testemunhas presenciais.

Assim, se as declarações dela são seguras e coerentes, não há por que 

recusá-las, máxime quando cercadas de fortes indícios de 

verossimilhança, como se vê aqui, não só pela prova oral produzida e pelo 

exame de corpo de delito, mas também porque o acusado imputa a 

responsabilidade de sua conduta à vítima, que, como visto, foi ofendida 

verbalmente, o que deflagrou o conflito.

No respeitante, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – 

RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – DÚVIDAS 

QUANTO A ORIGEM DAS AGRESSÕES – IN DUBIO PRO REO – 

INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS APONTANDO QUE O RÉU 

AGIU VIOLENTAMENTE DIANTE DO INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO 

RELACIONAMENTO (...) Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, 

inexistindo dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física de sua 

companheira e de sua enteada em razão do inconformismo com o fim do 

relacionamento, deve ser mantida a condenação. Nos crimes praticados 

em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às 

escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor 

probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de 

provas. (...)” (Ap 49841/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA C 

MARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos detentores, em 

inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer 

testemunha.

III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

e, por consequência, CONDENO o acusado MOISES FERREIRA DA SILVA 

por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal com as implicações da Lei 

11.343/06.

 IV - DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena.

 A culpabilidade é normal à espécie; o réu é primário e não possui 

antecedentes criminais; sem informações quanto à conduta social; 

personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime 

identicamente normais para o tipo. Assim, fixo a pena-base no linde 

inferior, em 03 (três) meses de detenção.

 Presente a circunstância agravante prevista na alínea “f”, do inciso II, do 

art. 61, do Código Penal, esta já foi utilizada para o enquadramento legal no 

§ 9º, do art. 129, do citado diploma normativo, o que impede sua incidência 

sob pena de duplo apenamento.

Não há circunstâncias atenuantes, considerando-se que o réu, embora 

tenha admitido o empurrão, invocou a excludente da ilicitude da legítima 

defesa.

 Não há causas de aumento ou de diminuição.

A reprimenda totaliza 03 (três) meses de detenção.

Em face da graduação da pena e por ser réu primário e de bons 

antecedentes, estabeleço o REGIME ABERTO para início de cumprimento 

da reprimenda, sem efeito a detração do § 2º, do art. 387, do Código de 

Processo Penal, considerando o regime mais brando concedido.

O emprego de violência contra a pessoa impede a substituição da corporal 

por restritivas de direitos, na dicção do art. 44, inciso I, do Estatuto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 512 de 599



Repressivo Penal e da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando:

I – 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”.

“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Porém, possível a concessão da suspensão condicional da pena, pois 

que: a) a reprimenda não excede a 02 (dois) anos; b) o condenado não é 

reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a 

conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias 

autorizam a concessão do benefício, mormente porque, desde a prática 

delitiva, não renovou os atos praticados; e d) não incidente a substituição 

por restritivas de direito por expressa vedação legal.

Assim, SUSPENDO a execução da pena privativa de liberdade por 02 

(dois) anos, na licença do art. 77, incisos I a III, do Código Penal, mediante 

as condições previstas no art. 78, §§ 1º e 2º, do mesmo Estatuto 

Repressivo Penal:

a) No primeiro ano do prazo de suspensão: prestar serviços à 

comunidade;

b) Durante todo o período de 02 (dois) anos:

b.1) Proibição de frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

b.2) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 08 

(oito) dias sem autorização judicial;

b.3) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

O réu poderá apelar em liberdade, considerada a pena aplicada, o regime 

de cumprimento de pena estabelecido (aberto) e o benefício concedido 

(suspensão condicional da pena).

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, pois 

que defendido por advogado constituído, consoante o art. 804 do CPP.

Deixo de condenar o demandado ao pagamento de valor mínimo de 

indenização civil, por não haver tal matéria sido debatida durante a 

instrução processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla 

defesa (art. 387, inciso IV, do CPP).

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Saem os presentes intimados.

Publique-se.

Com o trânsito em julgado:

a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se o necessário ao cumprimento da pena em autos apartados 

de execução penal, observado o art. 983 da CNGC;

c) Comunique-se ao TRE/MT, ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório Distribuidor, 

cumprindo-se as demais determinações constantes do art. 982 da CNGC;

d) Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, observando-se em 

tudo a novel CNGC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50782 Nr: 176-61.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORACI FELICIANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36749 Nr: 1203-57.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliéverson Carlos Gerônimo, Claudiomar José 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIOMAR JOSÉ RIBEIRO, Filiação: 

Fidelcino José Ribeiro e Terezinha da Silva Ribeiro, data de nascimento: 

09/06/1987, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, convivente, 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas do parágrafo 4° (incisos II e IV) do Art. 155 do 

Código Penal.

Despacho: Vistos, Inicialmente, importante ressaltar o que dispõe o art. 

992 da CNGC do TJ/MT:Art. 992. Caso seja devolvida na Secretaria com 

diligência parcial ou totalmenteinfrutífera, ou seja, sem a prática de todos 

os atos, mandado, carta precatória ouqualquer outro expediente, a 

secretaria intimará a parteinteressada, independentementede 

determinação judicial. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novoendereço para o cumprimento do mandado, este deverá ser 

desentranhado, aditado eentregue ao Oficial de Justiça para a realização 

de novas diligências, independentementede ordem judicial.Parágrafo único. 

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer aexpedição 

de carta precatória, fica desde logo deferida a diligência, desde que 

hajaprazo suficiente para o seu cumprimento.Diante do acima registrado, 

defiro o pedido de citação no endereço informado e consigno,desde já, 

que nesses casos não há necessidade de conclusão do processo. Às 

providências para o impulso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37666 Nr: 786-70.2009.811.0091

 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: Nadir Gonçalves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Monte Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMOBILIARIA MONTE VERDE LTDA, CNPJ: 

00809723000136. 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 
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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: AÇÃO DE USUCAPIÇÃO AJUIZADA EM 09/07/2009 

POR NADIR GONÇALVES BEZERRA EM DESFAVOR DE IMOBILIÁRIA 

MONTE VERDE LTDA ALEGANDO A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL 

COM ÁREA DE 26,66 HA NO ANO DE 1984, SITUADO NA GLEBA MONTE 

VERDE, LOTE 347, NO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES, JUNTANDO 

CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO DE QUITAÇÃO. POSTERIORMENTE ESTE 

IMÓVEL FOI PERMUTADO COM A REQUERIDA POR OUTRO SITUADO NA 

GLEBA MONTE VERDE, LOTE 06, SÍTIO PIRAJUÍ, NA QUAL EXERCE A 

POSSE MANSA, PACIFICA E ININTERRUPTA DESDE ENTÃO, EMBORA O 

NEGÓCIO NÃO TENHA SIDO FORMALIZADO À ÉPOCA (1985).

Descrição do Imóvel Usucapiendo: IMÓVEL RURAL SITUADO NA GLEBA 

MONTE VERDE, LOTE 06, SÍTIO PIRAJUÍ, NOVA BANDEIRANTES/MT.

Despacho/Decisão: Processo n.º 2009/176.Código 37666Vara 

ÚnicaVISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.Considerando que a parte 

requerida está em local incerto e não sabido, assim, DETERMINO a sua 

citação, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestar 

a ação.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(art. 344 do CPC). Para efeitos de publicidade, observem-se os requisitos 

descritos no art. 257, do NCPC. Desde já, não sendo contestado a ação, 

DETERMINO, desde já, que a secretaria nomeie curador especial a lide.De 

outro norte. INTIME-SE a parte autora, por meio do seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a qualificação e endereço dos 

confinantes.Devidamente cumprido, CITEM-SE os confinantes para 

apresentarem contestação, no prazo legal, se jugarem 

necessária.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Nova 

Monte Verde/MT, 23 de março 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 06 de junho de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62211 Nr: 367-11.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Brito Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DE BRITO GODOY, Cpf: 

03084287147, Rg: 1.736.696-8, Filiação: José de Paulo Godoy e Maria de 

Paula Brito, data de nascimento: 11/06/1987, brasileiro(a), natural de 

Paiçandu-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INDICIADO LEANDRO DE BRITO GODOY, 

ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, PARA QUE NO 

PRAZO DE 03 DIAS INFORME OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PAGA NESTES AUTOS, sob pena 

de destinação da quantia para entidade assistencial.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72456 Nr: 257-70.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 72456 – Autos n. 257-70.2017.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminares.

Entretanto, as preliminares ventiladas se confundem com o mérito da ação, 

o qual será analisado oportunamente.

 Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de maio de 2018, às 18h10, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72456 Nr: 257-70.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Autos n. 257-70.2017.811.0091 - Código 72456

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de outubro de 2018 às 

14h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Cód75491 SENTENÇA O Ministério Público, na data de 04 de janeiro de 

2018, apresentou denúncia em face de EVANDRO CARLOS ELIAS, 

qualificado na peça inicial como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 

11.343/06, com arrimo nos fatos que seguem (fls. 03/05). Do exposto e de 

tudo mais que consta dos autos, considerando que a prova carreada 

fornece base relevante para um decreto condenatório, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR 

EVANDRO CARLOS ELIAS como incurso nas penas do art. 33, caput, da 

Lei n. 11.343/06. Ffixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 7 (sete) de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas, à 

razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por 

considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Com 

efeito, deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 

11.343/06, uma vez que o condenado, em que pese não tenha maus 

antecedentes é reincidente. Dessa forma, o acusado EVANDRO CARLOS 

ELIAS fica condenado definitivamente a pena de 9 (nove) anos de 

reclusão e 900 (novecentos) dias-multas. Com fundamento no artigo 33, 

§2º, alínea b, e §3° do mesmo artigo, e artigo 59, todos do Código Penal, e 

tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas 

negativamente, bem como que o condenado é reincidente, deverá iniciar o 
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cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão 

em regime FECHADO. Fixo a título de honorários advocatícios o valor de 10 

URH (R$ 8.965,07 (oito mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sete 

centavos) – Tabela de Honorários da OAB/MT ano 2018, ao advogado 

FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB N. 13.169/MT, devendo ser 

suportado pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista as manifestações 

como defensor dativo até o fim da instrução. Expeça a Secretaria o 

necessário. Tudo cumprido, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 33-35.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso IV do CPC, encaminho estes autos 

para intimação da parte Requerente, para que, com o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37835 Nr: 949-50.2009.811.0091

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato José Ferreira, Marcia Regina Lago Reis 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Gaetano Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Silvio Guillen Lopes - OAB:OAB/SP-59.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 Código 37835 - Autos n. 949-50.2009.811.0091

DESPACHO

Vistos em correição.

Libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento conforme 

determinado às fls. 75.

Após, a exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena extinção do feito à vista da satisfação do crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77097 Nr: 959-79.2018.811.0091

 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: Moacir Kleber Geraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77097 – Autos n. 959-79.2018.811.0091.

 DECISÃO

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 do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

As tutelas de urgência – cautelares e satisfativas – fundam-se nos 

requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Analisando 

os autos observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória, porquanto não há demonstração de 

urgência ou de risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, não havendo o cumprimento do perigo de dano (art. 300 do 

CPC), INDEFIRO a tutela de urgência 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, conclusos.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67164 Nr: 496-45.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em cooperação,

Alex Sandro da Silva Dias foi denunciado como incurso nas sanções dos 

art. 217-A, art. 359 e 146 c/c art. 70, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/06.

 Segundo a inicial acusatória, entre os dias 01 e 09 de agosto de 2014, 

dentro do caminhão pipa da prefeitura, nesta comarca, o denunciado 

praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em 

passar a mão na vagina e nos glúteos da vítima Regiane dos Santos Dias, 

sua filha.

Consta, ainda, que no dia 09 de Agosto de 2014, por volta das 18h, na 

Rua Paulo Watanuk, s/n, Setor Industrial, no município de Nova Monte 

Verde/MT, o denunciado ameaçou de morte as vítimas Regiane dos Santos 

dias e Roseli dos Santos, caso estas denunciassem os fatos narrados na 

exordial.

No mesmo contexto, restou registrado que o processado desobedeceu 

ordem judicial para se manter afastado de sua convivente, Roseli dos 

Santos.

A inicial foi parcialmente recebida em julho de 2015, sendo rejeitada com 

relação ao crime de desobediência à decisão judicial. Citado (fl. 90), o 

acusado apresentou resposta (fls. 106/114).

Durante a instrução, seis pessoas e o réu foram inquiridos (fls. 137/139, 

145/147 e 165/166).

Encerrada a fase probatória, tanto o MPE como a defesa, pediram a 

absolvição do acusado.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que as partes estão corretas ao 

afirmarem que as provas trazidas ao caderno processual em tela não 

autorizam a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável e 

constrangimento ilegal.

 Diante disso, me valendo da fundamentação aliunde ou per relationen, 

reitero as argumentações do “parquet” e da defesa e, nos termos do 

art.386, VII do CPP, julgo improcedentes os pedidos e ABSOLVO O 

PROCESSADO ALEX SANDRO DA SILVA DIAS das imputações contidas 

neste feito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67389 Nr: 671-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 Código 67389 . Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposto por Sidimar 

Pedro da Silva em face de Francisca Helena Morais da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com fundamento no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DAS PARTES, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, ressalvados os direitos de 

terceiros, devendo a requerida voltar a usar o nome de solteira VALDETE 

SIFIRINA MACHADO. Via de consequência, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro civil competente para a devida averbação. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do §8º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Desta forma, CONDENO o Estado do 

Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários de advocatícios devidos 

aos Advogados atuantes do feito, na seguinte forma: À advogada 

Claudirene Menin, OAB/MT n. 18421/O em razão de sua nomeação para 

representar os interesses do requerente, por ser ele pobre na forma da lei 

e, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor 

dos honorários advocatícios devidos ao profissional em 03 (três) URH, R$ 

2.689,52 (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois 

centavos) CNGC, art. 303. À advogada Jully Franciele Ruelis - OAB n. 

18.164/MT nomeada como curadora especial para defender os interesses 

da parte ré, por estar em local incerto e não sabido e ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos honorários 

advocatícios devidos ao profissional em 02 (duas) URH, R$ 1.793,01 (um 

mil e setecentos e noventa e três reais e um centavo) conforme art. 303 

CNGC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 8 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68549 Nr: 1445-69.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Neiverth, Elza Gralak Neiverth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68549 – Autos n. 1445-69.2015.811.0091 DECISÃO Vistos em 

correição. Chamo o feito a ordem. Conforme se verifica às fls. 31, houve 

notícia do falecimento do litisconsorte passivo ANSELMO NEIVERTH, tendo 

sido juntada certidão de óbito às fls. 36. Não houve ajuizamento de pedido 

de habilitação pelos herdeiros, tampouco houve a promoção de habilitação 

pelo exequente. Assim, a função do procedimento em análise, como se vê, 

é possibilitar a continuação do processo interrompido, no estado em que 

se encontra o feito, em razão da morte de qualquer das partes. Seja na 

Habilitação Sumária (feita no bojo do processo originário), seja na 

Habilitação Ordinária (feita em autos apartados quando há impugnação e 

necessidade de dilação probatória) a decisão que porá fim ao 

procedimento cognitivo da Habilitação tem natureza de sentença. 

Habilitados os herdeiros, espólio ou sucessores o processo principal 

retomará seu curso. De outro lado, não habilitados, o processo deverá 

permanecer suspenso até que tenha condições de prosseguir. Com efeito, 

pelo que se extrai da legislação, a suspensão do processo é necessária 

não podendo ser preterida tal como no caso em comento. Dessa forma, 

determino a suspensão do feito processo pelo prazo de 1 (um) ano, 

devendo a parte autora promover a regularização do polo processual (art. 

313, §2º, inc. I do CPC). Assim, intime-se o autor para dar andamento ao 

feito, trazendo aos autos o endereço da pessoa a ser citada, no de prazo 

mínimo de 2 (dois) meses (art. 313, §2º, inc. I). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 710-07.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Capiche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 62569 - Autos nº 710-07.2013.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40761 Nr: 500-24.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 Cód. 40761 - Autos nº 500-24.2011.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Intime-se as partes para, querendo, manifestarem-se acerca da Carta 

Precatória juntada aos autos às fls. 212/216, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41281 Nr: 1020-81.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Trindade Salles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41281 - Autos n. 1020-81.2011.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

 Intime-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para 

apresentar contestação conforme determinado no acórdão que anulou a 

sentença.

 Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 516 de 599



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69947 Nr: 480-57.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borracharia R. S. LTDA-ME, Ronildo Santana dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Código 69947 –- Autos n. 480-57.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a 

necessidade e pertinência. Caso requeiram produção de prova 

testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 10 (dez) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado 

da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 512-33.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apoliane Guedes Reynaud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MS 8.506 A

 Intimação Pessoal (Autor)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu na Secretaria da Vara 

Única a Requerente Sra. Apoliane Guedes Reynaud, oportunidade em que 

procedi sua intimação pessoal da audiência designada para o dia 

08/08/2018, às 14h00, conforme ciente a seguir.

Nova Monte Verde - MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 686-76.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseney Homochinski & Cia LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62545 – Autos n. 686-76.2013.811.0091

Vistos em correição.

Diante da petição de fl. 42, determino a suspensão do processo pelo 

prazo 120 dias, nos termos do artigo 10 da Lei n. 10.522/02.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67205 Nr: 530-20.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67205 - Autos n. 530-20.2015.811.0091.

Vistos em correição.

Tendo em vista que houve a tentativa de citação por carta (fls. 10/12) e 

por mandado (fl. 17/18), considerando a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, cite-se a parte executada por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo sem manifestação do executado, intime-se o 

exequente para indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 792-33.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 70437 - Autos n. 792-33.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

O pedido para fornecimento dos meios ao oficial de justiça comporta 

deferimento.

Assim, tendo em vista que o interesse processual é do autor, deverá o 

exequente procurar pelo Sr. Oficial de Justiça na Central de Mandados 

deste juízo para o ajuste acerca do fornecimento dos meios.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 14.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 426-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Transportadora Teixeira Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72731 – Autos n. 426-57.2017.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de 

viabilizar a distribuição da Carta Precatória mencionada.

Decorrido o prazo, intime-se a autora por DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias dar prosseguimento no feito, informando se houve 

apreensão do bem e juntando aos autos cópia da Carta Precatória a que 

se refere, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorridos os prazos sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71995 Nr: 1845-49.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARELLA - 

OAB:20342/O, Lucas Barella - OAB:19537, Wagner Silveira Fagundes 

- OAB:MT 22.276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód 71995 Diante da necessidade de produção de prova pericial NOMEIO 

como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária. Conforme 

critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), devendo ser expedido ofício para o pagamento junto a 

Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Sem prejuízo dos quesitos já 

formulados nos autos, INTIME-SE as partes para fins e prazos do § 1º, 

incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Posteriormente, INTIME-SE o perito, 

para ciência dos quesitos, designar data para a realização da perícia na 

parte requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo no que 

se refere ao inciso I, vez que profissional do setor público (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. 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, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 308-81.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Carvalho Faria - 

OAB:MT 18744, Leonardo Hallak Alcantara - OAB:MT 20.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 72534 - Autos nº 308-81.2017.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Certifique a Secretaria quanto a tempestividade das contestações 

apresentadas.

 Sendo tempestivas, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 995-58.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Lourenço Barbado Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código - 73615 Diante da necessidade de produção de prova pericial 

NOMEIO como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com 

endereço profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida 

Rondonópolis, Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser intimada 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária. Conforme critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 

do Conselho da Justiça Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício para 

o pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região) tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Sem prejuízo dos 

quesitos já formulados nos autos, INTIME-SE as partes para fins e prazos 

do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Posteriormente, INTIME-SE o 

perito, para ciência dos quesitos, designar data para a realização da 

perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo no que se refere ao inciso I, vez que profissional do setor público 

(“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – 

(...); II – currículo, com comprovação de especialização; III – contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas 

as intimações pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do 

mesmo diploma legal. Com a designação de data para a perícia, INTIME-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC. 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, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do 

artigo 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências. Nova Monte Verde/MT, 8 de junho 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74491 Nr: 1482-28.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Dionisio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74491 – Autos n. 1482-28.2017.811.0091

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de setembro de 2018, às 17h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66399 Nr: 61-71.2015.811.0091

 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
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 PARTE AUTORA: Joquibedis Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66399 – Autos n. 61-71.2015.811.0091

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de setembro de 2018 às 16h40min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 790-63.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Gomes - ME, Ricardo Marques Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange 

Sousa Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70427 - Autos n. 790-63.2016.811. 0091. Vistos. Em que pese a 

emenda feita à inicial, não provou o autor a condição de hipossuficiência 

que o incapacitaria de arcar com as módicas custas processuais no 

importe de 1% sobre o valor da causa (Tabela B, da lei estadual n. 

7.603/01). É assente na jurisprudência que não basta simples declaração 

da parte de que não possui condições financeiras para custear o 

processo; é necessário que comprove tal alegação. Ocorre que, como dito 

alhures, não há nos autos nenhuma documentação ou demonstração que 

ao menos forneça elementos para que o juízo apure a viabilidade do 

pedido de parcelamento, já que nada foi trazido pela autora nas duas 

oportunidades que teve. Sendo assim, em conformidade com entendimento 

jurisprudencial INDEFIRO os pedidos de justiça gratuita e de parcelamento 

das custas. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação certifique-se e voltem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 8 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51390 Nr: 727-92.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, ACERCA DO DISPOSITIVO 

DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITO: "FUNDAMENTO E DECIDO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Custas e 

honorários pela parte executada, os últimos arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51390 Nr: 727-92.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Estadual em face de ANTONIO LUIZ GIACOMELLI, ambos já qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, o executado, compareceu nos autos comprovando o 

pagamento do débito da presente execução e postulando pela extinção da 

demanda (fls. 20-24).

Oportunizada manifestação, o exequente anuiu com o pedido do 

executado (fl. 26).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas e honorários pela parte executada, os últimos arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78825 Nr: 198-03.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Oliveira Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katrice Pereira da Silva - 

OAB:MT/9.641-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:13983/A

 Vistos, etc.

Em que pese o feito esteja concluso para deliberação, verifico que não se 

encontra apto à prolação de sentença.

Desta forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE 

JULHO DE 2018, às 16h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de até 15 dias, apresentar rol de 

testemunhas, observando o disposto no artigo 357, § 6º do NCPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 519 de 599



 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 518-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katrice Pereira da Silva - 

OAB:MT/9.641-B

 Por fim, às fls. 153/157, a parte requerida pleiteia a retirada do autor do 

imóvel, uma vez que este tomou posse de parte da área, ante a obtenção 

de liminar na ação anulatória (código 78825).Aduz que a decisão que 

concedeu a suspensão do acordo realizado nos autos de divórcio (78150) 

implica a manutenção da posse do imóvel em favor do requerido, no 

entanto o autor se recusa a cumprir referida decisão, por isso necessário 

o uso de força policial para retirá-lo.Vieram-me conclusos os autos.É o 

breve relato do necessário. Fundamento e Decido.Em análise dos autos, 

verifico que o regular processamento do feito encontra obstáculo ante a 

existência de questão prejudicial externa ao processo, uma vez que o 

julgamento da ação anulatória Código 78825 pode, inclusive, dar ensejo ao 

deslinde da presente demanda por perda superveniente do 

objeto.Corrobora a assertiva acima a percepção de que, nos autos Código 

78825, a parte autora Lázara Oliveira Rodrigues Barbosa, mãe do 

requerido e cônjuge do requente destes autos, já havia pugnado pela 

retirada de João Rodrigues Barbosa da área objeto da lide com reforço 

policial, entretanto este Juízo indeferiu o pleito, aduzindo: “...a suspensão 

dos efeitos da liminar concedida não implica em desocupação forçada do 

requerido da área, mesmo porque o requerido é legítimo proprietário, e o 

imóvel estava ocupado por terceiro, seu filho..” Desta forma, nos termos 

do artigo 313, V, alínea “a”, do CPC, entendo por bem SUSPENDER O 

PRESENTE feito até o julgamento da ação anulatória alhures 

referida.INTIMEM-SE as partes desta decisão.CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 32-92.2004.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Lazaro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:MT nº 16.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:755 MT, Russel Alexandre B. Maia - OAB:Proc. Federal

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o Patrono do autor/herdeiros Rafael Gomes Neto para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, INFORMAR OS DADOS DA CONTA 

BANCÁRIA nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61841 Nr: 875-42.2013.811.0095

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda., EDEVALDO 

AGUIAR BALEEIRO, Juciani Suir Duminelli, ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO, 

LUIZA MARTINS DE ARAÚJO BALEEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC, ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:SC nº12.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 Vistos em correição.

Intime-se a requerente para comprovar a distribuição da Carta Precatória 

para citação dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o autor comprove a distribuição (e custas) da CP, oficie-se ao juízo 

deprecado solicitando o cumprimento e devolução da missiva.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60430 Nr: 347-42.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paranaíta Comércio e Transportes Ltda, 

Andressa Beatriz Faria Almeida, Wanderson Rodrigo Faria Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62872 Nr: 88-76.2014.811.0095

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Richter Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Giaretta Eulálio - 

OAB:15.075A/MT, José Henrique Turner Marquez - OAB:SP nº 

156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 Diante do exposto, ACOLHO parcialmente o requerimento de fls. 804/806, 

razão pela qual DETERMINO a extinção do cumprimento de sentença do 

Acordão emanado nos autos da Ação Rescisória, ante a incompetência 

deste juízo para o referido processamento. No que concerne aos demais 

argumentos, REJEITO a petição do executado IEC, por se mostrar correto 

os cálculos do exequente, de fls. 658/660.Intimem-se as partes, inclusive 

o exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39860 Nr: 571-48.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 101/105.Deixo de 

apreciar o pedido encartado na certidão de fl. 100, considerando que o 

executado constituiu advogado particular para representá-lo. Intimem-se 

as partes.Intime-se ainda o exequente em termos de prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63049 Nr: 137-20.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Flausino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:MT nº10.455

 Vistos em correição.
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Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, dê-se vista às 

partes, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1042-59.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pousada Portal da Amazonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermival Franceschi Neto - 

OAB:283506, Fabio de Oliveira Luchesi Filho - OAB:129.281/SP, 

Felipe D'amore Santoro - OAB:SP/160.879, José Eduardo Giaretta 

Eulálio - OAB:15.075A/MT, José Henrique Turner Marquez - OAB:SP 

nº 156.400, Libero Luchesi Neto - OAB:SP nº 174.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Vistos em correição.

 A parte requerida interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a 

decisão de fls. 1.339/1.341, alegando, em síntese, que houve erro material 

na referida decisão, ao argumento de que ainda não transitou em julgado a 

sentença que rejeitou a exceção de suspeição arguida pela requerida, 

ainda pendente de julgamento em instância superior.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, DOU parcial provimento ao recurso, uma vez que a irresignação 

guarda amparo, em parte.

Isto porque, de fato, este juízo não considerou a certidão de fl. 1.296 e 

1.302, onde a gestora judicial certifica que ainda “não decorreu o prazo 

para interposição de outros recursos nos autos em apenso (...)”.

 Assim sendo, RECEBO os presentes embargos declaratórios e DOU 

PARCIAL PROVIMENTO, conforme preconiza o artigo 1.022, I e II do Novo 

Código de Processo Civil, ante a existência de omissão na decisão 

embargada, razão pela qual declaro a inexistência de trânsito em julgado 

da decisão que rejeitou a exceção de suspeição do perito nos autos Id nº 

68671.

Todavia, conforme determinado à fl. 1.305, o incidente de exceção de 

suspeição não suspende o processo, de modo que este feito deve 

continuar sua tramitação normal, bem como a inexistência de trânsito em 

julgado não possui o condão de “reabrir” a instrução processual a fim de 

intimar o perito para responder quesitos da parte, como almeja a requerida 

CHTP, além da matéria já ter sido objeto de irresignação da parte e de 

indeferimento por este juízo.

Ainda, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, 

apenas interrompem o prazo para interposição de recurso (art. 1.026, 

CPC), de modo que DECLARO PRECLUSO o prazo para a requerida 

apresentar alegações finais, uma vez que foi devidamente intimada para 

tanto (fl. 1.342) e não se manifestou.

Certifique a escrivania o decurso do prazo recursal e após, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37426 Nr: 322-68.2008.811.0095

 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): Edivaldo da Silva Campos, Silvio Pedralli, Ivar 

Gilberto Hubner, Deolindo Alves da Silva, Zelito Antonio de Brito, Vilmar 

João Vorpagel, Edivaldo Silva Campos Madeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Wilmar David Lucas - OAB:MT nº4.136/A

 Vistos em correição.

Intimem-se os réus para apresentação de alegações finais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60778 Nr: 692-08.2012.811.0095

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:SP 

nº108.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de fl.129 e a juntada do AR de fl.130/131, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 513-74.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pau de Serra Indústria Com. Madeiras Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de fl.107 e a juntada do AR de fl.108 restando 

infrutífera a citação da parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o 

que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61449 Nr: 582-72.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União- Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Marcenaria Sigwal Ltda - ME, 

Elson Eger, Waldemar Arend

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional-Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça informando que a citação 

da parte executada foi infrutífera, INTIME-SE mediante carga a parte 

exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 571-77.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Gregório dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional-Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça informando que a citação 

da parte executada foi infrutífera, INTIME-SE mediante carga a parte 

exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos 
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requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37932 Nr: 721-97.2008.811.0095

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Izaltino Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:MT0012406A, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A, Raphael 

Neves Costa - OAB:MT0012411A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, proposta 

pelo Banco Finasa SA, em face de Vanderley Izaltino Colombo.

Entre um ato e outro do processo, conforme fl.76/77 os autos fora 

impulsionados com a finalidade de intimação da requerente, entretanto, 

apesar de devidamente intimada quedou-se inerte.

Ademais, restou determinada a intimação pessoal da parte requerente 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção (fl.79).

 Ocorre que, após o decurso do prazo, em diligências para a intimação da 

parte requerente, para requerer o que de direito entender, sob pena de 

extinção, entretanto a mesma não foi encontrada conforme AR de fl.82.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

exequente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da causa, 

razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66614 Nr: 800-32.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA LUCIANA CENCE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. PIOVESAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora sobre a juntada de 

correspondência devolvida de 11/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 682-61.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Bittencourt da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a secretaria quanto ao cumprimento e devolução da Carta 

Precatória de fl.189/190.

Após, se não for o caso da gestora impulsionar, voltem os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60429 Nr: 346-57.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Gonçalves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarda-se o depósito do valor requisitado em fls. 198/199.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca da expedição 

de alvará.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 792-26.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA PATAT, PATRICIA PATAT, 

ALBERTO CARLOS PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarda-se o depósito do valor requisitado em fls. 191/193.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca da expedição 

de alvará.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 1032-15.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Augusto Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarda-se o depósito do valor requisitado em fls. 148/150.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca da expedição 

de alvará.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40266 Nr: 120-86.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eger & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição,

Aguarde-se o decurso do prazo.

Após, se não for o caso da gestora impulsionar, voltem os autos 

conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62290 Nr: 1031-30.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonisia Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de fl. 142, expeça-se alvará de liberação do 

valor referente ao saldo remanescente expresso no extrato de fls. 

143/144, para a conta de titularidade da parte autora.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14102 Nr: 71-94.2001.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Figueiredo da Hora, Waldemar 

Alexandre de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 324. Cumpra-se a decisão de fl.321.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38024 Nr: 72-98.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL&CL, EAdL, JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS PETRUCCI 

JUNIOR - OAB:MT17.452-O

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente, e realizo buscas junto ao 

sistema INFOJUD para constrição de bens patrimoniais existentes em 

nome do devedor, cujo protocolamento segue anexo.

Com a juntada das informações, caso sejam positivas, insira-se a 

respectiva tarja de identificação no dorso dos autos, eis que o feito 

tramitará em sigilo. Neste caso, intime-se a exequente para manifestação, 

para dar andamento no feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35019 Nr: 140-53.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codepar Comercio de Petrolio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: welber Costa Baima - 

OAB:OAB/MT nº 7.870

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7117 Nr: 3-18.1999.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Norte Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Celso Luiz Cunha, Eutálio Bicuto Neto, Maria Cristina Del Bosco 

Brunetti Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

nº16.691/A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de suspensão de 60 (dias) dias formulado pelo 

exequente em fl. 459.

REMENTAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, DETERMINO a liberação mediante Alvará Eletrônico do valor 

penhorado às fls. 315/318 em favor do exequente Franciscarlos 

Alcântara, conforme já determinado às fls. 365 e 456.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 412-42.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de DILAÇÃO DO PRAZO formulado pela parte autora, por 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo da dilação, intime-se a parte autora para que cumpra a 

decisão de fl. 93, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62268 Nr: 1010-54.2013.811.0095

 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: JCVM, RVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A presente demanda prosseguirá na forma de cumprimento de sentença 

nos próprios autos, devendo ser retificada a autuação do feito.

 Cite-se o executado, com remessa dos autos, para impugnar a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante artigo 535 do novo CPC, sob pena 

de ser solicitado o pagamento ao Presidente do Tribunal, nos moldes legais 

e previstos nos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC/MT.

 Caso não seja oferecida impugnação pelo executado no prazo legal, 

certifique-se nos autos e expeça-se a requisição de pequeno valor ou o 

precatório, nos termos da Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça 

Federal, intimando-se previamente as partes do teor do ofício requisitório 

(artigo 10 da aludida Resolução).

 Consigno que, caso seja expedido precatório, dispenso a intimação 

prevista no artigo 8º, XIV da Resolução acima mencionada.

Por fim, recomendo a remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 
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a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 1124-90.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A presente demanda prosseguirá na forma de cumprimento de sentença 

nos próprios autos, devendo ser retificada a autuação do feito.

 Cite-se o executado, com remessa dos autos, para impugnar a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante artigo 535 do novo CPC, sob pena 

de ser solicitado o pagamento ao Presidente do Tribunal, nos moldes legais 

e previstos nos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC/MT.

 Caso não seja oferecida impugnação pelo executado no prazo legal, 

certifique-se nos autos e expeça-se a requisição de pequeno valor ou o 

precatório, nos termos da Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça 

Federal, intimando-se previamente as partes do teor do ofício requisitório 

(artigo 10 da aludida Resolução).

 Consigno que, caso seja expedido precatório, dispenso a intimação 

prevista no artigo 8º, XIV da Resolução acima mencionada.

Por fim, recomendo a remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 539-77.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Termade Madeiras Ltda, TIAGO ZILIO, Antônio 

Domingo Rufatto, Selma Rodrigues Aragao Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente em termos de prosseguimento no feito, para 

requerer o que entender por direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo p necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-65.2017.8.11.0095

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:

JOSE CARLOS VORISEK (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/06/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-50.2017.8.11.0095

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:

KESLEY DIONE NISA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-35.2017.8.11.0095

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:

LEONARDO APARECIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, 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. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-34.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RODERLEI ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/07/2018, às 16h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-05.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO JOSE COMPAGNONI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 17h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-72.2017.8.11.0095

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:

COMERCIO DE PECAS LIVRE ACESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-57.2017.8.11.0095

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:

MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 15h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-78.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERNABETE INACIA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-63.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-48.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/07/2018, às 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2381 Nr: 359-38.1999.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiany Nirley Ferreira do Amaral, Mikaelly Byanca 

Ferreira do Amaral, Ezileide Maria Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Bom Jesus, Luiz Vígolo, Fazenda 

Taquari, Espólio de Euclides Mosselin Garcia, Leila Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Dayane Garcia Martinez - 

OAB:OAB/MT 22.512, Silvio Henrique Correa - OAB:9979-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3052 - A, Maria Roseleide Martinelli de Mendonça - 

OAB:8380, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B, Vanderlei 

Chilante - OAB:3533-A

 Vistos em correição.

Trata-se de ação sumária de indenização interposto por Fabiany Nirley 

Ferreira do Amaral e Mikaelly Byanca Ferreira do Amaral em face de 

Ezileide Maria Pereira do Amaral e Espólio de Euclides Mosselin Garcia, 

todos devidamente qualificados nos autos.

As partes peticionaram em fls. 880/882, informando que transigiram 

amigavelmente quanto à ação sumária de indenização, requerendo a 

homologação do 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 
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sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na petição de acordo em fls. 

880/882 dos autos do processo.

Condeno cada parte a 50% das custas processuais com fulcro no artigo 

90, § 2º do CPC, eis que a parte ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita não lhe isenta da condenação às custas processuais.

Honorários advocatícios conforme pactuado pelas 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65609 Nr: 2866-39.2017.811.0022

 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: João Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/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.43-51. 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 25 de outubro 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, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12963 Nr: 985-76.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerido para comprovar/implantar o benefício concedido a 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de 

desobediência.

 Ademais, defiro levantamento da verba honoraria depositada nos autos 

em favor da advogada Dr. Luzia Mendes da Silva.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40498 Nr: 250-67.2012.811.0022

 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: MdFFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdF, MCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevão Pinheiro Jota - 

OAB:14553

 Vistos em correição,

Certifique o trânsito em julgado da decisão.

Após, expeça-se a certidão de honorários advocatícios, confiando-a a 

quem de direito.

Na sequência, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45049 Nr: 909-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaíde Farias Calda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo demandado, visando 

suprir a omissão na sentença proferida às fls. 26/27.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não condenou o Embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu 

aos honorários advocatícios.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento dos 

honorários advocatícios sucumbenciais que, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65277 Nr: 2752-03.2017.811.0022

 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: JNdC, IAdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a cônjuge varoa está sendo 

representada pelo cônjuge varão, conforme procuração em anexo à 

inicial, entretanto, conforme entende a jurisprudência e a doutrina 

majoritária, o divórcio por procuração só pode ser permitido em situações 

especialíssimas, não tendo sido apresentada qualquer justificativa nos 

autos para tanto.

Ademais, nos dias de hoje, uma procuração pode ser assinada e enviada 

ao advogado de qualquer lugar do mundo através de um simples e-mail, 

não havendo qualquer tipo de justificação plausível para que o cônjuge 

varão ingresse em juízo em nome da cônjuge varoa.

Deste modo, intime-se o advogado das partes para que no prazo de 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 526 de 599



(cinco) dias junte aos autos procuração em nome da autora Ivonete 

Ângela da Conceição Costa, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e em seguida me venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64896 Nr: 2600-52.2017.811.0022

 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: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que caso queira, impugne a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64837 Nr: 2578-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS, RTdSS, JMdS, JVMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:21257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se a Homologação de Acordo de guarda e alimentos em prol de 

Jaylton Mendes da Silva e Jainny Vitória Mendes da Silva, representados 

por sua mãe Rosicleia Tainara da Silva Souza e Jairo Mendes dos Santos, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Instado a se manifestar (ref. 8), a representante do Ministério Público 

pugnou para que seja homologado o acordo firmado entre as partes, 

desde que fosse juntada procuração em nome da mãe dos menores, o 

que foi feito em ref. 10.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na inicial.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64987 Nr: 2651-63.2017.811.0022

 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: Gabriel Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325.478 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 Vistos em correição.

Inicialmente, indefiro o pedido de extinção do feito, haja vista que extinção 

dos autos por não comparecimento da parte autora a audiência é cabível 

somente no juizado especial.

Tendo em vista a ausência injustificada da parte autora à audiência de 

conciliação designada, conforme ref. 35, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil, APLICO à parte autora a multa de 2% (dois 

porcento) sobre o valor da causa, em benefício do Estado de Mato Grosso

Intime-se a parte autora para que caso queira, impugne a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 2632-57.2017.811.0022

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:MT/14-258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de ref. 14 e considerando que já transcorreu o prazo 

solicitado, intime-se o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias cumpra 

com a decisão de ref. 4 sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65651 Nr: 2879-38.2017.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdO, PRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e PAMELA RAQUELLI RIBEIRO DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Aduzem os autos que viveram em união estável de 03 de junho de 2014 

até agosto de 2016, tendo inclusive lavrado no município de 

Sidrolândia-MS Escritura Pública de União Estável.

Relatam que durante a união tiveram um filho, nascimento em agosto de 

2012.

Por não haver mais chances de conciliação, requerem o reconhecimento e 
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a dissolução da união estável, a fixação de alimentos para o filho do casal, 

a definição da guarda e a regularização das visitas ao infante.

O Ministério Público se manifestou favorável ao acordo, conforme se 

verifica em ref. 8.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 269, 

inciso III, 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 na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50846 Nr: 940-91.2015.811.0022

 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: Ivani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de ref:47.

Intime-se a advogada da parte autora para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias acerca do atual endereço da autora.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59644 Nr: 187-66.2017.811.0022

 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: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCFdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso promovido por Josimar Rocha 

Bandeira, em face de Valéria Cristina Freitas dos Santos Rocha, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Aduz o autor que contraiu matrimônio em 04/03/2005 com a requerida, 

adotando o regime de comunhão parcial de bens.

Alega que na constância do casamento tiveram uma filha, que atualmente 

já é maior de idade.

Relata que adquiriram diversos bens juntos.

À inicial veio instruída com os documentos das partes.

Em ref. 22 a requerida contestou o feito.

O autor impugnou a contestação em ref. 27.

Em ref. 29 as partes apresentaram proposta de acordo.

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.

Não verifico óbice pela homologação do acordo apresentado, devendo 

este ser homologado.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas partes.

1 – Do divórcio

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

2 - Do nome

A cônjuge passara a usar seu nome de solteira, qual seja “Valéria Cristina 

Freitas dos Santos”.

3 - Dos alimentos

As partes dispensaram mutuamente a necessidade de prestar alimentos 

entre si.

4 – Dos bens

A divisão dos bens se dará conforme descrito no plano de acordo de ref. 

29.

Em face ao exposto, HOMOLOGO o acordo efetuado entre as partes, com 

fundamento no artigo 487, III, do Código do Processo Civil.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Expeça-se o competente 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 de Registro Civil de Pessoas Naturais do Município de São José 

do Povo – Comarca de Rondonópolis.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59885 Nr: 312-34.2017.811.0022

 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: Ercílio Barbosa Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi citado pessoalmente 

conforme ref: 11, e não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, 

inciso III do mesmo Códex.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 16h30min, 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, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49115 Nr: 282-67.2015.811.0022
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Ribeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kaazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Fibra 

S/A em desfavor de Silvanei Ribeiro da Costa, ratificando a liminar 

concedida em ref. 03, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular em favor da autora, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

ano tações  e  ba i xas  dev idas .Pub l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 29 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46209 Nr: 1548-26.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64451 Nr: 2391-83.2017.811.0022

 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: Idalze Cristina Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 os requeridos o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, forneçam o procedimento: 

exame de ultrassom transvaginal, a requerente Idalze Cristina Vieira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, 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, 27 

de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62757 Nr: 1693-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Rocha de Souza Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graziane Xavier Pinto, AVON COSMÉTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se a ação de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais ingressada por Andreia Rocha de Souza Goi em desfavor de 

Graziane Xavier Pinto e Avon Cosmésticos LTDA, todas devidamente 

qualificadas nos autos.

 Em ref. 16 aportou aos autos proposta de acordo, requerendo as partes 

sua homologação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 16.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53189 Nr: 182-78.2016.811.0022

 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: Maria Meiato Bertuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora relatou em sua peça 

inicial residir nesta comarca, não juntando quaisquer documentos 

comprovando residir neste município.

Em seguida, fora determinada sua intimação para que juntasse um 

comprovante de endereço, tendo peticionado em ref. 9 aduzindo residir na 

zona rural e não ter comprovante de endereço em seu nome, apenas em 

nome do seu filho, afirmando ainda, que o endereço de entrega do 

documento era no município de Rondonópolis-MT pelo fato de não 

entregarem correspondência na zona rural.

Contudo, verifico que no documento consta que a fazenda está localizada 

no município de São José do Povo-MT, e não neste município, motivo pelo 

qual acolho a preliminar de incompetência alegada em contestação.

Considerando que o município de São José do Povo-MT não possuí 

comarca própria, sendo que sua jurisdição é feita pela comarca de 

Rondonópolis-MT, e, considerando que nessa há atuação da Justiça 

Federal, DETERMINO a remessa do feito para a Justiça Federal da 

comarca de Rondonópolis-MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 199-17.2016.811.0022

 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: Aline Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 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 Aline Barbosa da 

Silva.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.: 62464 Nr: 1569-94.2017.811.0022

 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: Juliana Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 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 Juliana Mendes de 

Souza.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.: 64185 Nr: 2291-31.2017.811.0022

 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: Jose Cacildo Cordeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.33-38. 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 14h30min, 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.: 41443 Nr: 1190-32.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A de Carvalho Informática ME, Fagner 

Almeida de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/0, Marco Andre Honda Flores - OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 85.

Nos termos do artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão da execução e do prazo prescricional por 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que informe bens passíveis 

de penhora, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento dos 

autos, nos termos do §2º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17369 Nr: 333-54.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Barbosa Cordeiro, Ana Barboza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada concordou (fls. 142) com os 

cálculos apresentados pela parte exequente em fls. 138, homologo o 

calculo da parte exequente de fls. 138.

Com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado o 

pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16263 Nr: 943-56.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betizenes Lopes Nunes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista o acordo apresentado pelo executado em fls. 155/157, 

onde o exequente concordou com a proposta em fls. 167, homologo o 

calculo da parte executado de fls. 155/157.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 
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Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60155 Nr: 413-71.2017.811.0022

 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: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Hilma da Paz ME - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO COIMBRA 

GUILHERME FERREIRA - OAB:151056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, da parte dispositiva da 

sentença de Ref: 11, a seguir transcrita:"(...)Ante ao exposto, INDEFIRO A 

INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil e, ainda, determino o arquivamento do presente feito, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43785 Nr: 1894-11.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amado Jesus Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44326 Nr: 358-28.2014.811.0022

 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: Eliene Ferreira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45116 Nr: 948-05.2014.811.0022

 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: Lucidio Borges Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Vistos em correição.

Homologo o pedido de desistência de recurso de apelação formulado pela 

parte autora as fls.129/130.

Determino a expedição do alvará judicial para a liberação dos valores 

depositados nos autos em favor da parte autora, conforme requerido em 

petição de fls.129/130.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, arquive-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13039 Nr: 1059-33.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Francisca Alves - Falecida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada para habilitar os demais herdeiros, conforme 

declarado na certidão de óbito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19904 Nr: 1179-37.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemo Luiz Zimpel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Cumpra-se o despacho retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41279 Nr: 1027-52.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Basalto Ltda, Almerita de Moura 

Abreu, Olavo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C Costa Dias - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal da dívida ativa interposta pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral DNPM em face de Pedreira Basalto Ltda., 

todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou à fls.44, informando a quitação da dívida 

pela parte executada, e requerendo 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.
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Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o requerente, 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 acordo firmado.

Custas pela parte executada.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42083 Nr: 347-33.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Humberto Correa Badaró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Vistos em correição.

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por “Mapfre Vera Cruz 

Seguradora s/a”, visando suprir uma suposta contradição na R. sentença 

de fls.153/156.

Alega, em apertada síntese, que a R. sentença retro apresenta 

contradição tendo em vista que o magistrado ao julgar o caso não levou 

em consideração a tabela da Susep para o cálculo do valor indenizatório.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é que qualquer decisão 

judicial contenha obscuridade, omissão, pontos contraditórios ou erros 

materiais que causem gravame ao recorrente.

Pois bem, analisando detidamente os autos verifico que não houve 

qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão 

de fls. 153/156, haja vista que ao ter sido proferida a decisão, levou-se em 

conta os parâmetros do artigo 3º da lei 6.194/74, que se conclui ser de 

25%.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, por 

não conter qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erros 

materiais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40962 Nr: 711-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na sentença (fls. 71/72), não foi 

arbitrado o pagamento de URH, ao Dr. João Faustino Neto.

Sendo assim, defiro o pedido de (fls. 73/74).

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) 

URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18223 Nr: 1190-03.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Cristina Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mendes Neto - 

OAB:11330/MT, Márcia Maria Mancoso Baptista - OAB:3.560-B/MT, 

Orliene Honório de Souza - OAB:MT/14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-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 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10659 Nr: 198-81.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Emanuele Muller Barbosa, Jair Camilo de Souza 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondomaq Máquinas e Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Alves Corrêa Bernardi 

- OAB:MT/15.735, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - 

OAB:8064/O, Rodolfo Corrêa da Costa Junior - OAB:OAB/MT 7.445

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito de nulidade de intimação do executado formulado em 

petição de fls.279/282, tendo em vista que o advogado Dr. Diego Alves 

Corrêa Bernardi foi o ultimo causídico substabelecido nos autos antes da 

prolação da decisão de fls. 271.

Assim, nos termos do artigo 854, §5º, do Código de Processo Civil, não 

havendo qualquer manifestação do executado a respeito da 

indisponibilidade dentro do prazo, converto a indisponibilidade em penhora, 

determinando a liberação dos valores do débito penhorados em favor da 

parte exequente, conforme pleiteado em fls.286.

Defiro o pedido de fls. 286/287, determinando a expedição do mandado de 

penhora do bem indicado, conforme requerido.

Localizado os bens passíveis de penhora em nome do executado, até o 

limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41697 Nr: 1444-05.2012.811.0022

 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: Carolina Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Narciso dos Reis, Sirlei 

Aparecida Reis, Construtora Apia Ltda, Zurich Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla PatriciaVilela do 
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Nascimento - OAB:, Patricia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13739, Si lvana El izabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A-MT, joão Carlos Gontijo Amorim - OAB:32.836-MG, 

Luiz Roberto Freire Pimentel - OAB:50.062-MG, Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4593 Nr: 455-14.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noilva Avelino Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleta Catarina Monteiro (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - 

OAB:3.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:3.876, Maria Elisabete Pícolo - OAB:4.869

 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 do 

exequenteTransitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4602 Nr: 463-88.2003.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noilva Avelino Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi - 

OAB:12393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice de Souza - 

OAB:3.572/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 548-20.2016.811.0022

 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: Rivael Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por 

Rivael Pereira da Silva em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os 

requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício 

denominado auxílio-doença na condição de segurado obrigatório com 

conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls.12-49.

Em decisão de fls.59, fora recebida a presente ação, bem como foi 

indeferida a tutela antecipada pleiteada pela requerente, ocasião em que 

se determinou a citação do requerido para apresentar contestação no 

prazo legal.

Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação.

Ademais, conforme fls.77-79 foi aportado aos autos laudo médico pericial, 

respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, emitido pelo médico 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM MT 4142.

Por fim, a requerente manifestou acerca do laudo pericial conforme 

fls.83-90, pugnando pela procedência dos pedidos da exordial.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Do julgamento antecipado.

 Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. (grifo nosso)

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi citado conforme certidão 

de fls.67, e não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso II do 

mesmo Códex.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso a requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhadora urbana foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls.13-14.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:
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 a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; (grifo nosso).

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei n.º 

8.213/91, em que a requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...).

A fim de comprovar a sua doença, a requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser a requerente portadora de 

artrose de coluna, com limitação funcional, e incapacidade parcial e 

permanente para executar atividades laborais.

 Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo 

médico emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, às fls.77-79, que o 

requerente é portador de hérnia de disco (CID M51), onde a sua 

incapacidade para o trabalho é parcial e permanente para atividade 

laborativa, podendo exercer atividade compatível com sua limitação.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

“69008540 ¬ PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. No caso de ser constatada a incapacidade 

laborativa parcial e permanente para a atividade habitual da parte autora, 

ressaltada a possibilidade de melhora, com tratamento médico, e/ou 

reabilitação para outras atividades, que respeitem as limitações do(a) 

segurado(a), possível a concessão do benefício de auxílio doença, de 

forma a garantir a melhora da patologia apresentada, para o exercício da 

mesma atividade, ou caso não seja possível, para encaminhamento à 

reabilitação profissional, sob responsabilidade da Autarquia federal, para 

outras atividades, compatíveis com as limitações apresentadas (art. 89 da 

Lei nº 8.213/91). A data de início do benefício por incapacidade deve ser a 

do momento em que devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

da parte autora, podendo coincidir com a data do requerimento e/ou 

indeferimento administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou 

mesmo, com a data da perícia judicial, ou da citação, em caso de não 

haver requerimento administrativo, devendo-se observar o limite do 

pedido. No presente caso, houve comprovação da incapacidade laborativa 

à época da cessação administrativa do benefício. Preenchendo o 

demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio doença, mas não de aposentadoria por invalidez, a parcial 

procedência do pedido é de rigor. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R.; AC 0003469-15.2017.4.03.9999; Sétima Turma; 

Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 05/06/2017; DEJF 20/06/2017)”. 

(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença da 

requerente, impõe-se ao caso a concessão do benefício de 

auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte autora.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado ao 

requerente, através do acervo documental e pericial, ser, segurado 

obrigatório, bem como ser portador de hérnia de disco, com limitação 

funcional, (CID M51), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pelo 

requerente para a concessão do benefício previdenciário denominado 

auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença a Rivael Pereira da Silva, na base de um salário mensal, 

conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data entrada 

do requerimento administrativo conforme artigo 61, §1°, da Lei n.º 

8.213/1991, qual seja, 24 de setembro de 2015, às fls.12 (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Rivael Pereira 

da Silva, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) 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). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).

Sem custas à vista da gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 07 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47905 Nr: 2189-14.2014.811.0022

 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: Angela Pereira do Nascimento Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de ação de reestabelecimento de auxílio-doença com conversão 

em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado 

por Ângela Pereira do Nascimento Araújo em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, 

que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a 

manutenção do benefício denominado auxílio-doença na condição de 
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segurado obrigatório com conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls.12-25.

Em decisão de fls.28, fora recebida a presente ação, bem como foi 

indeferida a tutela antecipada pleiteada pela requerente, ocasião em que 

se determinou a citação do requerido para apresentar contestação no 

prazo legal.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação às fls.36-40, 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A requerente apresentou impugnação à contestação conforme fls.45-47.

Ademais, conforme fls.61-64 foi aportado aos autos laudo médico pericial, 

respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, emitido pelo médico 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM MT 4142.

Por fim, a requerente manifestou acerca do laudo pericial conforme 

fls.68-75, pugnando pela procedência dos pedidos da exordial.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Do julgamento antecipado.

 Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. (grifo nosso)

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso a requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhadora urbana foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls.14.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:

 a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; (grifo nosso).

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei n.º 

8.213/91, em que a requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...).

A fim de comprovar a sua doença, a requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser a requerente portadora de 

artrose de coluna, com limitação funcional, e incapacidade parcial e 

permanente para executar atividades laborais.

 Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo 

médico emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, às fls.61-64, que a 

requerente é portadora de tendinite e bursite em ombro direito (CID M.75.1) 

e (CID M75.5), onde a sua incapacidade para o trabalho é parcial e 

permanente para atividade laborativa, podendo exercer atividade 

compatível com sua limitação.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

“69008540 ¬ PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. No caso de ser constatada a incapacidade 

laborativa parcial e permanente para a atividade habitual da parte autora, 

ressaltada a possibilidade de melhora, com tratamento médico, e/ou 

reabilitação para outras atividades, que respeitem as limitações do(a) 

segurado(a), possível a concessão do benefício de auxílio doença, de 

forma a garantir a melhora da patologia apresentada, para o exercício da 

mesma atividade, ou caso não seja possível, para encaminhamento à 

reabilitação profissional, sob responsabilidade da Autarquia federal, para 

outras atividades, compatíveis com as limitações apresentadas (art. 89 da 

Lei nº 8.213/91). A data de início do benefício por incapacidade deve ser a 

do momento em que devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

da parte autora, podendo coincidir com a data do requerimento e/ou 

indeferimento administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou 

mesmo, com a data da perícia judicial, ou da citação, em caso de não 

haver requerimento administrativo, devendo-se observar o limite do 

pedido. No presente caso, houve comprovação da incapacidade laborativa 

à época da cessação administrativa do benefício. Preenchendo o 

demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio doença, mas não de aposentadoria por invalidez, a parcial 

procedência do pedido é de rigor. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R.; AC 0003469-15.2017.4.03.9999; Sétima Turma; 

Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 05/06/2017; DEJF 20/06/2017)”. 
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(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença da 

requerente, impõe-se ao caso a manutenção/reestabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte 

autora.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado ao 

requerente, através do acervo documental e pericial, ser, segurado 

obrigatório, bem como ser portadora de artrose de coluna, com limitação 

funcional, (CID M47), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela 

requerente para o reestabelecimento do benefício previdenciário 

denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, concedendo a 

tutela de urgência, e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

a reestabelecer o benefício de auxílio-doença a Ângela Pereira do 

Nascimento Araújo, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da 

Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data de cessação do benefício, qual 

seja, 31 de agosto de 2014, (fls.18).

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Ângela Pereira 

do Nascimento Araújo, a implementação do benefício no prazo de trinta 

(30) 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). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778).

Sem custas à vista da gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 07 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46967 Nr: 1814-13.2014.811.0022

 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: Rosângela da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de ação de manutenção de auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por 

Rosângela da Silva Teixeira em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a manutenção do 

benefício denominado auxílio-doença na condição de segurado obrigatório 

com conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls.14-35.

Em decisão de fls.38, fora recebida a presente ação, bem como foi 

indeferida a tutela antecipada pleiteada pela requerente, ocasião em que 

se determinou a citação do requerido para apresentar contestação no 

prazo legal.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação às fls.42-46, 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A requerente apresentou impugnação à contestação conforme fls.52-54.

Ademais, conforme fls.76-80 foi aportado aos autos laudo médico pericial, 

respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, emitido pelo médico 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM MT 4142.

Por fim, a requerente manifestou acerca do laudo pericial conforme 

fls.84-88.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Do julgamento antecipado.

 Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. (grifo nosso)

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso a requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhadora urbana foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 
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juntados às fls.92-94.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:

 a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; (grifo nosso).

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei n.º 

8.213/91, em que a requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...).

A fim de comprovar a sua doença, a requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser a requerente portadora de 

artrose de coluna, com limitação funcional, e incapacidade parcial e 

permanente para executar atividades laborais.

 Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo 

médico emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, às fls.76-80, que a 

requerente é portadora de bursite em ombros (CID M.75.5) e hérnia de 

disco lombar (CID M51), onde a sua incapacidade para o trabalho é parcial 

e permanente para atividade laborativa, podendo ser reabilitada.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

“69008540 ¬ PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. No caso de ser constatada a incapacidade 

laborativa parcial e permanente para a atividade habitual da parte autora, 

ressaltada a possibilidade de melhora, com tratamento médico, e/ou 

reabilitação para outras atividades, que respeitem as limitações do(a) 

segurado(a), possível a concessão do benefício de auxílio doença, de 

forma a garantir a melhora da patologia apresentada, para o exercício da 

mesma atividade, ou caso não seja possível, para encaminhamento à 

reabilitação profissional, sob responsabilidade da Autarquia federal, para 

outras atividades, compatíveis com as limitações apresentadas (art. 89 da 

Lei nº 8.213/91). A data de início do benefício por incapacidade deve ser a 

do momento em que devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

da parte autora, podendo coincidir com a data do requerimento e/ou 

indeferimento administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou 

mesmo, com a data da perícia judicial, ou da citação, em caso de não 

haver requerimento administrativo, devendo-se observar o limite do 

pedido. No presente caso, houve comprovação da incapacidade laborativa 

à época da cessação administrativa do benefício. Preenchendo o 

demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio doença, mas não de aposentadoria por invalidez, a parcial 

procedência do pedido é de rigor. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R.; AC 0003469-15.2017.4.03.9999; Sétima Turma; 

Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 05/06/2017; DEJF 20/06/2017)”. 

(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença da 

requerente, impõe-se ao caso a manutenção/reestabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte 

autora.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado ao 

requerente, através do acervo documental e pericial, ser, segurado 

obrigatório, bem como ser portadora de artrose de coluna, com limitação 

funcional, (CID M47), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela 

requerente para o reestabelecimento do benefício previdenciário 

denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, concedendo a 

tutela de urgência, e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

a reestabelecer o benefício de auxílio-doença a Rosângela da Silva 

Teixeira, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 

8.213/1991, devido a partir da data de cessação do benefício, qual seja, 

06 de agosto de 2015.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Rosângela da 

Silva Teixeira, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) 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). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).

Sem custas à vista da gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 07 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57653 Nr: 1840-40.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Maria David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeilto Modesto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos ingressada por THALISSON DAVID 
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PEREIRA neste ato representada por sua genitora SIRLENE MARIA DAVID, 

em desfavor de Vandeilto Modesto Pereira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 12, informando que o executado 

efetuou o pagamento do débito, requerendo a extinção do processo e o 

arquivamento 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.

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.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. LUCIMAR DIAS 

DA SILVA no presente feito, arbitro 02 (duas) URH, expeça a respectiva 

certidão

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de março de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 009/2018/DF - A. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de 

Direito Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no uso de 

suas atribuições legais, pelo presente edital, em substituição ao edital n. 

07/2018-DF, torna público o RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESSO 

SELETIVO DE ENSINO MÉDIO, da prova realizada no dia 08 de outubro de 

2017, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do 

Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 

nº 8.813, em 17.06.2012 e Edital nº 003/2017/DF de 13.07.2016, deste Juíz

* O Edital n° 009/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109094 Nr: 1387-61.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dentalshow Assistência Odontológica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:16.745-MT, Diogo Ibrahim Campos - OAB:13.296-MT

 INTIMANDO as partes para, sucessivamente apresentarem as alegações 

finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107593 Nr: 992-69.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 INTIMANDO a parte Embargada, do inteiro teor da decisão de ref. 16, para 

impugnar os presentes Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104919 Nr: 147-37.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino Pereira, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte Exequente do inteiro teor da decisão de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123410 Nr: 1914-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123410

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Intime-se o exequente para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça (ref. 17) a qual informa que o requerido faleceu.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146106 Nr: 6978-33.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código- 146106

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no qual 

exige o prévio requerimento administrativo, considerando que não consta 

nos autos o requerimento administrativo, Intime-se a parte autora para que 

apresente nos autos requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150628 Nr: 501-57.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVdSS, MVdSS, LMdS, HSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 150628

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a ausência da requerente na audiência de conciliação, 

Intime-se a exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85211 Nr: 454-59.2013.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leônidas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Esperidião da Silva, Antonia Rosa de Lima 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 85211

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref. 79, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, com a apresentação do CPF dos de cujus intime-se a 

Fazenda Pública para manifestação conforme art. 626, art. 629, em caso 

negativo intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 2467-36.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto de Almeida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 63583

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

INTIME-SE o requerido para manifestar-se, e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de habilitação de 

herdeiros de ref.113.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143899 Nr: 5716-48.2017.811.0028

 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: Daiane Mariana de Oliveira Almeida, DLdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Benedito de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143899

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Certifique-se se a carta precatória foi devidamente cumprida, INTIME-SE o 

Autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as 

medidas pertinentes ao regular processamento da ação, manifestando 

pelo que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o Autor pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, CERTIFIQUE-SE.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59586 Nr: 1502-58.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Martinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO: 59586

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que não houve mudanças quanto à forma de pagamento de 

valores, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s), atentando-se a 

secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono e ao 

contrato.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140942 Nr: 4505-74.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jeronimo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 140942

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a juntada de ref.18 a qual constatou a ausência do autor na 

pericia designada, INTIME-SE o requerente para manifestar-se e requerer 

o que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110707 Nr: 1782-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 110707

 DESPACHO
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VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido da ref. 50, para tanto, determino a citação do requerido 

conforme novo endereço apresentado pelo autor.

 Após, Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

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 nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344)

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151025 Nr: 665-22.2018.811.0028

 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: Calçados Pegada Nordeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES ARRUDA E FALCAO ARRUDA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIVELTO PAIVA - OAB:40212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151025

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora deixou de requerer 

o benefício da justiça gratuita bem como não recolheu as taxas e custas 

judiciais.

Assim, INTIME-SE para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o 

recolhimento das custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC), ou ainda, caso requeira o benefício da assistência 

judiciária, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE para, em 

igual prazo, comprovar a necessidade à concessão do benefício da 

assistência sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107593 Nr: 992-69.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Compulsando os autos, verifica-se que o embargado não foi devidamente 

intimado para impugnar os presentes embargos, uma vez que, conforme 

análise a certidão de ref. 10 e 11 a publicação foi feita tão somente em 

nome do embargante.

Com tais considerações, em consonância com o art. 272 do CPC, a fim de 

sanar futura nulidade, cite-se o embargado para manifestação no prazo 

legal, caso queira.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146709 Nr: 7401-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CÓDIGO: 146709

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando petição de Ref.28, designo a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 16 de Agosto de 2018, às 16h30min.

INTIME-SE na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148301 Nr: 8091-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/MT

 Código: 148301

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136347 Nr: 2507-71.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atila Josias Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Catarina 

Leiza de Almeida Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4493

 Código: 136347

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 

2018 às 15h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127651 Nr: 3254-55.2016.811.0028

 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: Devanilza Santana Almeida, HAdO, AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código: 127651

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 

2018 às 15h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133885 Nr: 1515-13.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Mauro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, Luciana Povoas Lemos - OAB:7723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, nos termos da decisão de ref.23, a seguir 

transcrito: DESPACHO

VISTOS,

Anoto a insuficiência do depósito referente às custas processuais de 

distribuição da ação.

Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a 

proposta de afetação dos recursos Eresp. nº 1.163.020/RS, REsp 

1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, tendo 

sido determinada a suspensão da tramitação dos processos que versem 

sobre a inclusão das tarifas de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, 

razão pela qual, SUSPENDO O TRÂMITE da demanda até o julgamento dos 

citados recursos pelos STJ.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137739 Nr: 3096-63.2017.811.0028

 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: RONDON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBRASC MINEIRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que a Carta Precatória expedida nos autos, 

para citação da parte requerida na Comarca de Cuiabá/MT, encontra-se na 

Secretaria deste Juízo, para retirada e distribuição no juizo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153405 Nr: 1670-79.2018.811.0028

 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: Dener Emanuel da Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Câmara Municipa de 

Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado intimação para audiência 

redesignada para o dia 18 de junho de 2018, às 09h40min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 51908 Nr: 2953-55.2009.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio de Aquino Nunes, Lenir Alves do Rosário Nunes, 

Maria Zenir Alves do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Pinto de Queiroz, Pedro 

Jorge Pinto de Queiroz, Carlete P. Queiróz Albring, Creuza Pinto de 

Queiroz, Jesuleide Pinto de Queiroz, Vera Pinto de Queiroz, Fatima Amelia 

Pinto de Queiroz, Rosangela Pinto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5036/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 14 de junho 

de 2018, às 16h30min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70849 Nr: 1476-26.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eide Maura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos. - 

OAB:156.187, Nelson Paschoalotto - OAB:8530A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que a penhora procedida nos autos foi 

negativa, devendo se manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153405 Nr: 1670-79.2018.811.0028

 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: Dener Emanuel da Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Câmara Municipa de 

Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Certifico que, nos termos dalegislação vigente impulsiono os autos a parte 

requerida: Câmara Municipal de Poconé/MT, por meio de sua advogada 

constituída para intimar da audiência conciliatória redesignada para o dia 

18 de junho de 2018, às 09h40min, conforme ref. 21.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72361 Nr: 1812-30.2011.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francioney Jesuino Salles, Edith de Almeida Gonçalves 

Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 72361

DESPACHO

VISTOS

Considerando a desistência do autor quanto ao laudo de constatação da 

presença do requerido no imóvel objeto da ação, cumpra-se a decisão 

determinação de ref. 59 dada em audiência.

Com a providencia, INTIME-SE a partes via DJE para a apresentação de 

memorias no prazo sucessivo de 05(cinco) dias, em consonância com a 

determinação dada em audiência de ref. 59.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 51908 Nr: 2953-55.2009.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio de Aquino Nunes, Lenir Alves do Rosário Nunes, 

Maria Zenir Alves do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Pinto de Queiroz, Pedro 

Jorge Pinto de Queiroz, Carlete P. Queiróz Albring, Creuza Pinto de 

Queiroz, Jesuleide Pinto de Queiroz, Vera Pinto de Queiroz, Fatima Amelia 

Pinto de Queiroz, Rosangela Pinto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5036/MT

 CÓDIGO: 51908

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de reintegração de posse proposta por Lenir Alves do 

Rosario Nunes e Maria Zenir Alves do Rosario, que move em face de 

Pedro Jorge Pinto de Queiroz e outros.

 A autora manifestou nos autos postulando pela extinção do feito com 

relação aos requeridos Rosangela Pinto de Queiroz, Carlete Pinto de 

Queiroz e Cleuza Pinto de Queiroz.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo autor, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em relação aos requeridos acima 

citados.

Tendo em vista que as testemunhas arroladas não foram ouvidas na 

audiência realizada a ref. 106, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de junho de 2018 às 16h30min.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70582 Nr: 1429-52.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A, Gilberto Borges da Silva - OAB:58.647-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 70582

DESPACHO

 VISTOS,

Intime-se o autor para dar andamento no feito em 48 horas, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-53.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MARIA SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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 15:50h

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 035/2018 - 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 teor do Ofício nº 61/2018-DCP-DMP, e em cumprimento 

ao que determina a Instrução Normativa SPA nº 01/2011;

 R E S O L V E:

 DESIGNAR os servidores USLEI ALVES DE LIMA, Mat. 14010, MAYKON 

DE LIMA BESSA, Mat. 34639, lotado nesta Comarca, para a partir desta 

data, compor a Comissão para realizar levantamento dos bens patrimoniais 

móveis desta Comarca.

 Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, remetendo cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e à 

Coordenadoria Administrativa.

 Porto Alegre do Norte, 11 de junho de 2018.

 Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 036/2018 – DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal nº 087, datada de 05/07/1988;

R E S O L V E:

SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário desta 

Comarca no dia 13/06/2018, (quarta–feira), em razão da Comemoração da 

Festa do Domingão, ficando suspensos os prazos processuais nessa 

data.

P. R. encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado.

Porto Alegre do Norte, 11 de junho de 2018.

Daniel de Sousa Campos. Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 651-47.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Oliveira Cassiano, Karpegiane Oliveira Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil agencia de Confresa-MT, 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliviera Garcia - OAB:MT 20.011A, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga 

- OAB:GO 36.528, Fabiane Gomes Pereira - OAB:GO 30.485, Jaco 

Carlos Silva Coelho - OAB:15013A, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A, Rúbia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:MT 16.120, 

Vinicius Eduardo L. P. de Miranda - OAB:MT 16.708

 INTIMAÇÃO DAS PARTES

 DECISÃO

Defiro o pedido da parte requerida e determino a expedição de ofício ao 

hospital regional de Araguaina/TO, devendo consignar os dados pessoais 

da falecida (filiação, data de nascimento e RG) e a data do óbito 

(25/10/2011), como também anexando cópia da certidão de óbito juntada 

na inicial.

 Por fim, com a juntada da resposta do ofício, declaro encerrada a 

instrução e determino abertura de vista a parte autora e parte ré para, em 

prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem razões finais escritas.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86438 Nr: 7077-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 2363-09.2014.811.0059

 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: DCL, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82896 Nr: 4801-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 515,80 (quinhentos e quinze reais e oitenta centavos), conforme 

solicitado pelo Sr. Meirinho. O pagamento deverá ser feito no endereço 

e l e t r ô n i c o  a b a i x o  t r a n s c r i t o . 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1883 Nr: 94-17.2002.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado de 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Angélica, Sebastião Preto, Filon Dias 

Araújo, Fracisco de Tal, Dioclenes de Tal, José Barros, Pedro Idelfonso de 

Carvalho, Joaquim Antônio da Silveira, Cristiano Jeferson Ferreira, 

Bonifácio Magalhães de Oliveira, epíteto "Facinho", Lucas Mariano Filho, 

Felix Ferreira da Silva, Martins Martins Cardoso, Valdery de Aquino Silva, 

Lourenço Neto Pereira de Sousa, Daguimar de Aquino Silva, Jeova de 

Aquino Silva, Dourivan Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - OAB:MT 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ACÁCIO ALVES 

SOUZA, para devolução dos autos nº 94-17.2002.811.0059, Protocolo 

1883, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88129 Nr: 8160-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por DAMILA 

MOREIRA DE OLIVEIRA em face de AGNOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, já 

qualificados nos autos.

 O executado foi citado em 22.09.2017, conforme certidão de ref.09, e 

apresentou peça processual, oportunidade em que ofereceu proposta de 

acordo.

 Com vista dos autos, requereu o Parquet a intimação do exequente a fim 

de que se manifeste quanto a proposta (ref.19).

Pois bem.

Em que pese à natureza da demanda, entendo necessária a designação 

de audiência de conciliação. Assim sendo, designo o dia 18 de julho de 

2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), para 

tentativa de acordo entre as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96837 Nr: 831-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A, em face de JOÃO EVANGELISTA BORGES RIBEIRO, 

ambos qualificados.

 Após regular trâmite processual, o exequente anexou aos autos termo de 

acordo extrajudicial firmando com o executado, por conseguinte, pugnou 

pela homologação da transação e extinção do feito (ref. 20).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o acima exposto 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, despesas processuais e honorários nos termos do acordo.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95246 Nr: 12272-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Aparecida Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mendonça de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens e tutela de urgência proposta por Luciene 
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Aparecida Ferreira da Silva em desfavor de Paulo Mendonça de Lima, 

ambos já qualificados nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da parte autora, a qual informou 

que não tem mais interesse no andamento processual (ref. 41).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 280-49.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738 - SP, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança proposta por BRADESCO CARTÕES S/A 

em face de AUTO POSTO SOMBRA DA MATA LTDA - ME, ambos 

qualificados.

 Após regular trâmite processual, a partes transacionaram sobre o objeto 

da lide, por conseguinte, pugnaram pela homologação da transação e 

extinção do presente feito (ref. 44).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

Consoante o relatado, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55892 Nr: 936-40.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. G. TRANSPORTS, GENIVON IZAURO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 71374 Nr: 4089-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monalisa Dias da Silva, ACDC, CEPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se quanto à resposta do ofício retro.

Caso não tenha sido respondido, reitere-se, concedendo o prazo de 05 

(cinco) dias para o empregador do requerido informar o juízo quanto ao 

desconto do valor dos alimentos, conforme determinado na ref.22.

Com a juntada, abra-se vista a Defensoria Pública para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 3048-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE AQUINO ROCHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DE CARVALHO, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos em que o executado, após 

ser devidamente intimado, acostou aos autos comprovante de pagamento 

do débito alimentar, razão pela qual os exequentes pugnaram pela 

extinção da presente execução.

 Com vista dos autos, o Parquet não se opôs ao pedido de extinção do 

feito (ref.56).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada à ref. 52, 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

 Com base no princípio da causalidade, condeno o executado 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).

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74917 Nr: 5645-84.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilcely Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado de intimação para o endereço fornecido pelo Parquet 

na manifestação retro.

Conste no mandado as demais determinações contidas na decisão de ref. 

10.

Atente-se para o valor atualizado da execução anexado à ref.34.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74781 Nr: 5574-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese às alegações da exequente, é cediço que com o advento do 
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novo Código de Processo civil o juízo de admissibilidade dos recursos 

interpostos no primeiro grau de jurisdição passaram ser feitos, tão 

somente, pelo juízo “ad quem”, razão pela qual foi determinado a remessa 

dos autos principais ao E.TRF1 para apreciação da apelação, cabendo ao 

mencionado órgão colegiado conhecê-la ou não.

Assim sendo, determino o apensamento da presente execução aos autos 

principais (código 56527) e ao mesmo tempo, SUSPENDO o presente feito 

até prolação de acordão pelo E.TRF1 no retrocitado feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96250 Nr: 480-85.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Certifique-se se transcorreu o prazo de três dias para o executado pagar 

o valor devido.

Ao mesmo tempo, intime-se a parte exequente, por intermédio do 

advogado constituído, para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos 

documento de identidade da exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89044 Nr: 8711-38.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSR, Sandra Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista o acolhimento dos embargos de declaração, conforme ref. 

45, o qual reformou a sentença prolatada nos presentes autos, defiro o 

pedido de ref. 59 e, consequentemente, oficie-se por derradeiro o Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, corrija o valor da 

concessão do referido benefício, qual seja, 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, sob pena de fixação de multa diária.

Em tempo, requisite-se a autarquia previdenciária os cálculos por ela 

elaborados, para concessão do benefício em questão.

Por fim, considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67207 Nr: 2121-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA NUNES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DO 

INDEA/MT EM SÃO JOSÉ DO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CEREZINI - OAB:26018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.Sem 

custas.Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98790 Nr: 1907-20.2018.811.0059

 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: GBS, YSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Y.S.B., menor, devidamente representada por sua genitora, Genivalda 

Bento Soares, propôs ação de alimentos em face de Edson Rosa Brandes 

Filho, já qualificados nos autos.

À ref.14, consta termo de audiência em que requerente e requerido, 

mesmo intimados, não compareceram a solenidade.

Em razão disso, pugnou o Defensor Público a extinção do feito com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando o acima relatado, resta evidente o desinteresse da autora 

na tramitação processual, o que se torna imperiosa a extinção do feito, 

assim, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, 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.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77126 Nr: 1184-35.2017.811.0059

 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: ELIET CORREA BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de alimentos proposta por M.W.B.O., representada pela 

sua genitora Eliet Correa Belo, em face de Marcelo Roberto de Oliveira 

Júnior, ambos devidamente qualificados.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedente o 

pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de 30% do salário 

mínimo a título de pensão alimentícia (ref. 39).

 Na sequência, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando 

omissão no tocante pedido de pagamento por parte do requerido de 50% 

das despesas extraordinárias com a menor.

 Certificada a tempestividade à ref.52.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A oposição dos presentes embargos se deu dentro do prazo legal, de 

sorte que, em razão da tempestividade, deles conheço.

Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais 

ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura 

ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a 

realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde 

restem negligenciados.

No caso em tela, tem-se que razão assiste à parte autora, visto que na 

supradita sentença nada se mencionou quanto ao pedido de condenação 

em despesas extraordinárias no valor de 50%, devendo, portanto, o 

requerido ser condenado nos termos requerido.

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração opostos por 

M.W.B.O., a fim de condenar o requerido ao pagamento de 50% das 

despesas extraordinárias, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada à 
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ref. 39.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95870 Nr: 238-29.2018.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Com base no princípio da 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. 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.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 420-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELE MAIA SPINDOLA - ME, ILZA MAIA 

LEMES DA SILVA FORTES, GRAZIELE MAIA SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CP assinada e recibo envio malote digital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58483 Nr: 2472-86.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPE Equipamentos Topográficos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Valadares Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENNER SILVA FONSECA - 

OAB:97515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a petição interlocutória de ref. 158.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 359-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marli Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará de honorários sucumbenciais expedido, conforme comprovante 

em anexo.

Aguarde-se o pagamento do valor principal.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 874-92.2018.811.0059

 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: WELKRA DA SILVA RIBAS DE NEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000140-61.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando o teor da Portaria n. 

033/2018-DF, a qual determinou a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

das audiências designadas para os dias 29 e 30 de maio de 2018 em 

virtude da greve dos caminhoneiros, bem como do pedido da parte autora 

na audiência retro, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 

de junho de 2018, às 10h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

A parte autora já foi devidamente cientificada da nova data na audiência 

retro. Intime-se a requerida via DJE. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias para realização da solenidade.
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000140-61.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando o teor da Portaria n. 

033/2018-DF, a qual determinou a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

das audiências designadas para os dias 29 e 30 de maio de 2018 em 

virtude da greve dos caminhoneiros, bem como do pedido da parte autora 

na audiência retro, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 

de junho de 2018, às 10h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

A parte autora já foi devidamente cientificada da nova data na audiência 

retro. Intime-se a requerida via DJE. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias para realização da solenidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GARCIA 44434626191 (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000342-04.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: SEBASTIAO GARCIA 

44434626191 Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de junho de 2018, às 15h30min(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-93.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ADRIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010162-93.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MARGARIDA ADRIANA DE 

SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA Considerando que não consta nos 

autos documento hábil a fim de comprovar se o segundo requerido 

(BANCO DO BRASIL S.A) foi citado/intimado dos termos da presente 

demanda, designo o dia 30 de julho de 2018, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação. Cite-se e 

intime-se o mencionado requerido no endereço fornecido na exordial. 

Após a realização da solenidade, tornem conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-93.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ADRIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010162-93.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MARGARIDA ADRIANA DE 

SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA Considerando que não consta nos 

autos documento hábil a fim de comprovar se o segundo requerido 

(BANCO DO BRASIL S.A) foi citado/intimado dos termos da presente 

demanda, designo o dia 30 de julho de 2018, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação. Cite-se e 

intime-se o mencionado requerido no endereço fornecido na exordial. 

Após a realização da solenidade, tornem conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HITALO HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000340-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: HITALO HENRIQUE 

PEREIRA RODRIGUES Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de junho de 2018, às 16h00min(horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-93.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ADRIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 8010162-93.2016.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

MARGARIDA ADRIANA DE SOUSA Parte Ré: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, e BANCO DO BRASIL SA - 

Endereço: av. Rangel Pestana, nº 2.128, Brás, CEP 03.002-000 - SÃO 

PAULO/SP. A presente carta, extraída dos autos do PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 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: Porto Alegre do Norte Data: 30/07/2018 Hora: 12:30 (MT) no 

endereço ao final indicado. DECISÃO: Considerando que não consta nos 

autos documento hábil a fim de comprovar se o segundo requerido 

(BANCO DO BRASIL S.A) foi citado/intimado dos termos da presente 

demanda, designo o dia 30 de julho de 2018, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação.Cite-se e 

intime-se o mencionado requerido no endereço fornecido na exordial. 

Após a realização da solenidade, tornem conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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. PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 11 de junho de 2018 
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Atenciosamente, WESLEI ALVES DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

TOCANTINS, S/N, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - 

MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Numero do 

Processo: 1000140-61.2017.8.11.0059 REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VIVIANE RIBEIRO DA 

SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduziu o autor 

que no mês de abril de 2015 recebeu uma ligação da empresa requerida 

para oferecer prestação de serviços telefônicos nos planos pós-pagos, 

oportunidade em que recusou e alguns meses depois teve a negativação 

do seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela 

demandada, uma vez que desconhece qualquer débito em seu nome. 

Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de liminar 

para retirada ou suspensão da negativação junto ao SERASA. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA, a 

exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, 

às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000208-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS ANTONIO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado 

expedido nos autos, devendo a guia ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para cumprimento de mandado na cidade de Porto Alegre do Norte -Mt 

- Centro.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 900-9.2007.811.0049

 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: Maurício de Paula Jacinto, Lilian Costa Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Queiroz de Mendonça, Dirce Nunes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Garibalde Silva - 

OAB:32.550 - SP, Odair Flauzino de Moraes - OAB:115-A/RO, Roger 

dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:SP - 83.161

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte ré, para que possa, 

manifestar eventual interesse na produção de outras provas, salientando 

que, no caso de pretender produção de prova técnica, poderá, sob o risco 

de preclusão, formular quesitos e indicar assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 2055-70.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aibes Alberto da Silva, Queila Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Agnes - OAB:17.378, 

Douglas Lopes Leão - OAB:13.950, Wilson Rodrigues de Freitas - 

OAB:12.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Àgueda Dorotéia Domanski 

Jacob - OAB:8.158 - MT, Gilberto Jacob - OAB:11.414, Wilmar Jacob 

- OAB:10311/PR

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a juntada de fl:119

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69457 Nr: 3142-90.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pedro Zigrossi Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Soares Seki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:99.572 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora, mesmo 
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devidamente intimada, via dje, conforme se vê na certidão do dia 

25/01/2018, até a presente data não se manifestou, tendo seu prazo 

decorrido.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2795-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Andre Schwingel - 

OAB:MT8957

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 10 de julho de 2018, às 8h00 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de Vila Rica/MT, com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11884 Nr: 830-77.2010.811.0019

 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: Arni Alberto Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Ribeiro Sobrinho, Devanir Rodrigues 

Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973/MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Certifico que intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do art.388, parágrafo único da CNGC/MT, para providenciar o 

recolhimento das custas da Carta Precatória nesta Comarca e Distribuição 

da mesma no Juízo deprecado, as quais se encontram em Cartório 

aguardando as referidas providências ou retirá-la em Cartório, 

comprovando sua distribuição em 30(trinta) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20044 Nr: 301-87.2012.811.0019

 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: DDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLS, RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela liminar concedida às fls. 

28/31, na qual determinou à devolução das 100 (cem) vacas objeto do 

contrato e ainda o pagamento da renda vencida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Autora, para DECLARAR 

a rescisão do contrato particular de parceria pecuária entre as 

partes.Tendo em vista o tempo entre a distribuição do processo e o seu 

julgamento, entendo que o cumprimento da liminar restou prejudicada, 

sendo assim, converto a obrigação em perdas e danos nos moldes do 

requerido pelo autor na exordial.Com isso, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito nos termos do que se encontra estabelecido no 

inciso I, do artigo 487, do CPC.Condeno os Réus às custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

condenação, conforme preceitua o art. 85, caput e § 2º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 04 de junho de 2018.Rafael Depra PanicellaJuiz Substituto 

em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 896 Nr: 7-12.1987.811.0019

 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: Andressa Ojeda, Elio Henrique Lazaron, Judite Lazaron, 

José de Souza, Romana Maria de Souza, Mário Vieira Cintra, Celso 

Ricardo Borba Azoia, Jani Mari Vieira Cintra, Juliana Bressan Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Tozzi, Anete de Lourdes Xavier Tozzi, 

Celso Tozzi, Maria Celina Veltrini Tozzi, Espólio de Flávio Tozzi, Maria 

Lizete Cervi Tozzi, Silvio Agenor de Souza Pinto, Délcio dos Santos Rosa, 

Elbert Haeberlin, Iracema Alves de Oliveira, Lupércio Rodrigues Bolognez, 

Ananias dos Reis Pereira, Vitório Aparecido Bartocci, Eliana Manzono 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:2.573-MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Laércio Pedro 

de Oliveira - OAB:14168/PR, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821/A/MT, 

Sidney Marques - OAB:2.719-b, Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA CAMARGO 

- OAB:15211, Edson Jacinto da Silva - OAB:4.067-A, Elcio Lima do 

Prado - OAB:4757, Nelito José Dalcin Júnior - OAB:3.717-MT

 Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão de 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada:PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, destaque acrescido)Por estas considerações, resta evidente 

a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual ,  impedindo a executor iedade do comando 

judicial.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ESPÓLIO DE FLAVIO 

TOZZI, por não visualizar qualquer omissão ou obscuridade na 

sentença.4.Providências FinaisTendo em vista a nomeação dos peritos e a 

concordância entre as partes sobre o valor e a forma de pagamento das 

custas periciais, ficando pendente somente a designação da pericia. 

Ciente também que esta depende da disponibilidade da oficiala de justiça. 

Intima-se a Sra. Oficiala para informar sua disponibilidade para o referido 

evento. Intime-se. Cumpra-se.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 16 

de março de 2017.Rafael Depra PanicellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 820 Nr: 2-53.1988.811.0019

 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): Ivan Isnard Alves de Toledo, Derci de Farias 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT

 Certifico que diante do cancelamento das praças, INTIMO o exequente na 
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pessoa de seus advogados para manifestarem e requererem o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37832 Nr: 2444-73.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gonçalves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Intimo o advogado para manifestar acerca do cálculo de ref.53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40082 Nr: 247-14.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Correia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato de citação ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", nos termos 

do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24737 Nr: 411-81.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeová Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Covre - OAB:15255, 

Fernanda Denicolo - OAB:17.713

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEOVÁ PEREIRA, Cpf: 38912775987, Rg: 

881.602+6, Filiação: Maria Felismina e Manoel Pereira, data de nascimento: 

25/01/1950, brasileiro(a), natural de Garanhus-PE, convivente, motorista, 

Telefone 6684337992. 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:

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12900 Nr: 1672-05.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira

 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, etc.

Certifique-se a Serventia acerca do integral cumprimento da decisão de 

fls. 107.

Ademais, cumpra-se imediatamente o já determinado nos autos em 

apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5862 Nr: 1252-97.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pinheiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubem Roni Bubans, Dóris Bubans, Devanir 

Luiz Hoff Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Brzezinski da 

Cunha - OAB:17.208

 Por fim, por não observar na sentença proferida às fls. 336/337 V, 

qualquer omissão, obscuridade ou contradição necessária à alteração no 

referido momento processual, tampouco qualquer teratologia que enseje a 

recepção do efeito infringente nos embargos de declaração, torna-se 

impositiva a improcedência dos embargos de fls. 338/342. DISPOSITIVO. 

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito nego-lhes 

provimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se integralmente 

a sentença de fls. 336/337 v. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 905 Nr: 325-44.2000.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Triângulo Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ulindinei Araújo Barbosa - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 179), pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Ultrapassado o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a Exequente 

para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 19/2018 - CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini - Juíza de Direito e Diretora 

do Foro desta Comarca de Porto Esperidião, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO que esta Comarca funciona com número reduzido de 

servidores, adverso ao determinado no SDCR;

CONSIDERANDO que dentre as incumbências da Central de Administração 

estão: 1) Gestão de Pessoas. 2) Aquisição, recebimento, controle e 

manutenção de material permanente. 3) Requisição, recebimento, 

conferencia e gestão do material de consumo. 4) Gestão das verbas do 

CAD, com aquisição ou contratação pra execução de serviços de 

terceiros fiscalizando e prestando contas de tais serviços. 5) Fiscalização 

dos terceirizados com prestação mensal de informações. 6) Fiscalização 

dos estagiários com prestação mensal informações. 7) Fiscalização das 

credenciadas, Psicóloga e assistente Social com lançamentos de pedidos 

de diárias e prestação de contas via sistema de gestão. 8) Fiscalização e 

conferência dos serviços executados pela Conciliadora do Juízo. 9) 

Controle com remessa de selos à Vara Única/JECC e Cartório Distribuidor. 

10) Serviços de Correios, com postagem e recebimento de postagens e 

encomendas, bem como relatórios. 11) Controle e guarda de objetos 

apreendidos. 12) Controle de Pagamento de Diligencias dos Oficiais de 

Justiça. 13) Recebimento, fiscalização e atestes nas execuções de 

serviços extraordinários contratados pelo Tribunal de Justiça. 14) 

Fiscalização do funcionamento solução de reparo das câmeras de 
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segurança. 15) Fiscalização e solução de problemas oriundos da Guarda 

Patrimonial com apresentação de relatório mensal. 16) Aquisição, 

requisição, controle, solicitação de reparos nos equipamentos de 

informática via SDM ou fone. 17) Controle de impressoras, com abertura 

de chamados de reparo, fiscalização de reparos prestados e, 

mensalmente, apresentação de relatório. 18) Manutenção Predial para 

garantir o funcionamento adequado da Comarca. 19) Remessa Mensal do 

ponto dos Juízes de Paz. 20) Cumprimento das campanhas do TJMT (Pai 

presente, Pequeno Cidadão, ainda, campanha mensais (cores) e de datas 

comemorativas. 21) Cumprimento dos processos de Averiguação de 

Paternidade, Pedido de Providências, Registro Tardio de Nascimento e 

Óbito, PAD, Suscitação de Dúvida e outros que tramitam na Central de 

Administração. 22) Por não possui Defensoria Pública na Comarca, existe 

a realização diária de nomeação de advogado dativo. 23) Controle de 

informações e cumprimentos via SGPWEB, CIA, SGPI, SGPEM. 24) Controle 

e cumprimento diário de documentos enviados via e-mail e Malote Digital. 

25) Disponibilidade para atender via telefone os chamados de SDM que 

são realizados.

 CONSIDERANDO o quantitativo das incumbências da Central de 

Administração, conforme informado acima.

CONSIDERANDO que apesar do número reduzido de servidores e o 

acumulo de serviços, a prestação jurisdicional não pode ser afetada.

CONSIDERANDO ainda, que a Portaria N. 382/2014/PRES do TJMT, em 

seus art. 12 e 13, franqueiam a possibilidade de convocação de servidor 

para trabalhar em caráter extraordinário e temporário.

 RESOLVE:

CONVOCAR o servidor Jorge Luis Carreiro, Gestor Geral desta Comarca, 

para que, no período que compreende o período de 05 a 30/06 do corrente 

ano, exceto sábados e domingos, o servidor atue na Central de 

Administração durante 02 (duas) horas diárias, sendo das 08:00 às 09:00 

e das 18:00 às 19:00. Devendo ser o servidor requisitado via sistema de 

Ponto e ainda, devendo o servidor bater diariamente o ponto no horário 

estipulado.

Publique e cumpra-se, cientifique-se o servidor, lance-se a requisição no 

sistema de Ponto Eletrônico, cópia ao DRH.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 04 de junho de 2018.

 Lilian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 PORTARIA N.º 19/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a nomeação do servidor Robson Júnior Botelho 

Davantel, para exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário nesta 

Comarca, conforme Ato nº. 465/2018-DRH, disponibilizado no DJE edição 

nº. 10270, de 07/06/2018 e publicado no dia 08/06/2018.

RESOLVE:

I– EXONERAR, o servidor Robson Junior Botelho Davantel, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, com efeitos a partir da data da publicação desta 

portaria no DJE;

II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos 

e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão 

de Atos e Portarias do TJMT.

Porto Esperidião – MT, 11 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 1350-52.2014.811.0098

 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: Espólio de Adelmo Vitorino da Silva, Meiri Pagliuca da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalto Sales de Matos Júnior - 

OAB:14.603, ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Aparecida Storti 

Assunção - OAB:21240, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Autos: 1350-52.2014.811.0098

Código: 55060

Vistos.

Em razão da impossibilidade de conciliação (fls. 264), intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretenderem produzir, no prazo de 5 

(cinco) dias, com a devida justificativa de sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Após, venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução (em caso de necessidade) ou sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 30 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59995 Nr: 341-50.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA PARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, para declarar 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar tornar-se-á definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. Ademais, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31033 Nr: 533-90.2011.811.0098

 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: Osvaldo Donizete Garcia, Anivercino Albino de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuil Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:MT 9978 A, Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 533-90.2011.811.0098.

Código nº. 31033.

Vistos.

Cuida-se de ação Monitória ajuizada por Anivercino Albino de Lana, 

representante de Osvaldo Donizete Garcia, em face do Vantuil Pereira da 

Silva, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos 

na inicial.

O feito tramita por mais de 08 (oito) anos sem que a parte autora promova 

o necessário ao andamento do feito, quedando-se inerte em face da 

comunicação processual em comento, feita com as advertências legais 

pertinentes.
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É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Sem condenação em honorários de sucumbência.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas 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.: 30980 Nr: 482-79.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 482-79.2011.811.0098

Código: 30980

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 51, quanto a renúncia do patrono e atuação do 

Requerente em causa própria, proceda-se com as devidas anotações nos 

autos e sistema apolo.

Considerando o petitório e informações trazidas pelo Executado às fls. 

47/50, intime-se o Exequente para manifestar-se 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.: 30095 Nr: 1148-17.2010.811.0098

 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: LdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 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: 1148-17.2010.811.0098

Código: 30095

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, 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.: 28131 Nr: 224-40.2009.811.0098

 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: Maria Aparecida de Jesus Alves

 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: 224-40.2009.811.0098

Código: 28131

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, 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.: 28306 Nr: 400-19.2009.811.0098

 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: Iracema Machado Borges

 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: 74-54.2012.811.0098

Código: 50246

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, 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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57926 Nr: 464-82.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 57926

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça titular desta Comarca estará de 

férias no período de 09 a 20 de junho de 2018 e seu substituto legal 

encaminhou ofício à este Juízo requerendo a redesignação das audiências 

designada para os dias 11 e 12/06, visto que possui audiências 

designadas na Comarca em oficia, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 20 de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57924 Nr: 462-15.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISON GEAN SANTIAGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 57924
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Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça titular desta Comarca estará de 

férias no período de 09 a 20 de junho de 2018 e seu substituto legal 

encaminhou ofício à este Juízo requerendo a redesignação das audiências 

designada para os dias 11 e 12/06, visto que possui audiências 

designadas na Comarca em oficia, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 20 de agosto de 2018, às 16h15min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 36-03.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Sartore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 57382

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça titular desta Comarca estará de 

férias no período de 09 a 20 de junho de 2018 e seu substituto legal 

encaminhou ofício à este Juízo requerendo a redesignação das audiências 

designada para os dias 11 e 12/06, visto que possui audiências 

designadas na Comarca em oficia, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 20 de agosto de 2018, às 16h45min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 1185-05.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 54824

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça titular desta Comarca estará de 

férias no período de 09 a 20 de junho de 2018 e seu substituto legal 

encaminhou ofício à este Juízo requerendo a redesignação das audiências 

designada para os dias 11 e 12/06, visto que possui audiências 

designadas na Comarca em oficia, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54305 Nr: 775-44.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Souza Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 54305

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça titular desta Comarca estará de 

férias no período de 09 a 20 de junho de 2018 e seu substituto legal 

encaminhou ofício à este Juízo requerendo a redesignação das audiências 

designada para os dias 11 e 12/06, visto que possui audiências 

designadas na Comarca em oficia, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 20 de agosto de 2018, às 15h10min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53351 Nr: 1407-07.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Fernandes de Souza Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Sérgio Vieira Ramos - OAB:5012-A/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 53351

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça titular desta Comarca estará de 

férias no período de 09 a 20 de junho de 2018 e seu substituto legal 

encaminhou ofício à este Juízo requerendo a redesignação das audiências 

designada para os dias 11 e 12/06, visto que possui audiências 

designadas na Comarca em oficia, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 20 de agosto de 2018, às 17h20min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-36.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDERSON URUPE MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PARTE PROMOVENTE: GUIDERSON URUPE MASSAVI, brasileiro, portador 

do CPF: 055.998.341-74, Endereço: Rua Osvaldo Farias, N° 0, Bairro: 

Aeroporto, Cidade de Porto Esperidião – MT, CEP: 78240-000 

ADVOGADO(A) DA PARTE PROMOVENTE: MIRIAN COSTA CARDOSO 

PARTE(S) PROMOVIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ sob nº 

02.558.157-0001-62, com estabelecimento comercial na Av. Getúlio 

Vargas, nº 1300, Centro, Cuiabá-MT, CEP 78045-90168-010 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO da 

parte promovente, acima qualificada, para comparecer, à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de julho de 2018 , às 10:00 horas, 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 
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devidamente acompanhado de advogado(s) habi l i tado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Sede do juízo 

e Informações: Rua Juscelino Kubtischek Bairro: Centro Cidade: Porto 

Esperidião-MT Cep:78240000 Fone: (65) 3225 1583 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-21.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: PROCESSO: 

1000055-21.2018.8.11.0098; ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.081,55; TIPO: Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; 

URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA DO EXPEDIENTE: Sim/Não. 

Partes do processo: PARTES AUTORA: REQUERENTE: CRISTIANE 

APARECIDA ELIZIARIO ; PARTE RÉ: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: CRISTIANE APARECIDA 

ELIZIARIO Endereço: rua geronimo da silva, 0, centro, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 ; Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente, 

acima qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 09 de julho 2018, às 10h:15min, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s). ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 11 de junho de 2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

CORREIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-06.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA CHORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA 

DE PORTO ESPERIDIÃO-MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA 

QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente, acima qualificada, para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

julho 2018, às 09:00h, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao 

final indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Sede do juízo 

e Informações: Rua Juscelino Kubtischek Bairro: Centro Cidade: Porto 

Esperidião-MT Cep:78240000 Fone: (65) 3225 1583.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-88.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIANA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA 

DE PORTO ESPERIDIÃO-MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA 

QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente, acima qualificada, para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

julho 2018, às 09h:15min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Sede do juízo 

e Informações: Rua Juscelino Kubtischek Bairro: Centro Cidade: Porto 

Esperidião-MT Cep:78240000 Fone: (65) 3225 1583.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-20.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MUQUISSAI MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA 

DE PORTO ESPERIDIÃO-MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA 

QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente, acima qualificada, para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

julho 2018, às 09h:45 min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Sede do juízo 

e Informações: Rua Juscelino Kubtischek Bairro: Centro Cidade: Porto 

Esperidião-MT Cep:78240000 Fone: (65) 3225 1583.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-98.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000024-98.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ARTHUR BATISTA DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Senhor(a): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente/ 

promovida , acima qualificada, para comparecer, à audiência de 
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CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de julho 2018, às 10h:00min, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s). ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) 

citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Sede do juízo e Informações: Rua 

Juscelino Kubtischek Bairro: Centro Cidade: Porto Esperidião-MT 

Cep:78240000 Fone: (65) 3225 1583 . PORTO ESPERIDIÃO, 11 de junho de 

2018. Atenciosamente, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-83.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: Processo: 

1000025-83.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FAUSTINA DA SILVA NUNES Parte Ré: REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA 

QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente acima qualificada, para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

julho 2018, às 10h:15min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO - MT, 11 de junho de 2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

CORREIA GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-53.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000027-53.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BOA 

VISTA SERVICOS S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA 

NA QUALIDADE DE ADVOGADO da parte promovente/ promovida , acima 

qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 23 de julho 2018, às 10h:30min, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, devidamente acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s). ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). PORTO ESPERIDIÃO, 11 de junho de 2018. ANTONIO MARCOS 

DE OLIVEIRA CORREIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1430-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Israel Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

SECRETARIA: cadastrar advogados no polo passivo e publicar decisão.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face do denunciado 

imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

 Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 do mesmo diploma 

legal, o denunciado foi notificado pessoalmente para apresentar defesa 

prévia por escrito.

Defesa inicial apresentada.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando as defesas apresentas pelo denunciado, observo que elas 

não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao acusado como incurso na prática do crime 

tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 11 de julho de 

2018, às 16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Cite-se o réu, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32656 Nr: 1110-57.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Despacho.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08 de Março de 2016
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 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-13.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & PEREIRA REZENDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - IMPULSIONAMENTO - ATO ORDINATÓRIO Impulsiono o feito 

para INTIMAR o patrono da parte AUTORA via DJE para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 13512110, no prazo de 10 (dez) 

dias. Felipe Rabaioli Ramos Técnico Judiciário - Matrícula nº. 32.524

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11624 Nr: 921-05.2009.811.0052

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para juntar aos autos, o Registro da 

Pessoa Juridica, para o fins de requisição do Precatório, em cumprimento 

ao art. 267, aliena "e" do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52835 Nr: 1621-63.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.F. CONSTRUTORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em análise da petição inicial, verifico que a parte autora requereu os 

benefícios da justiça gratuita. Para tanto, juntou o Contrato de Constituição 

da Empresa.

Tendo em vista que o capital social consignado no referido contrato é de 

R$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais), INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte autora, uma vez que a esta não comprovou a 

alegada incapacidade econômica para solver as custas do processo.

Com efeito, pessoa jurídica não goza da presunção de hipossuficiência 

prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, razão pela qual deve comprovar suas 

alegações, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, NO PRAZO DE 15 DIAS, recolher as custas 

processuais. Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC/2015, caso autor não cumpra a diligência, a petição inicial será 

indeferida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52836 Nr: 1622-48.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.F. CONSTRUTORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FELIPE BOSSI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em análise da petição inicial, verifico que a parte autora requereu os 

benefícios da justiça gratuita. Para tanto, juntou o Contrato de Constituição 

da Empresa.

Tendo em vista que o capital social consignado no referido contrato é de 

R$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais), INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte autora, uma vez que a esta não comprovou a 

alegada incapacidade econômica para solver as custas do processo.

Com efeito, pessoa jurídica não goza da presunção de hipossuficiência 

prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, razão pela qual deve comprovar suas 

alegações, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, NO PRAZO DE 15 DIAS, recolher as custas 

processuais. Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC/2015, caso autor não cumpra a diligência, a petição inicial será 

indeferida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52838 Nr: 1623-33.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.F. CONSTRUTORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira de Moura, Cecília Villa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em análise da petição inicial, verifico que a parte autora requereu os 

benefícios da justiça gratuita. Para tanto, juntou o Contrato de Constituição 

da Empresa.

Tendo em vista que o capital social consignado no referido contrato é de 

R$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais), INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte autora, uma vez que a esta não comprovou a 

alegada incapacidade econômica para solver as custas do processo.

Com efeito, pessoa jurídica não goza da presunção de hipossuficiência 

prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, razão pela qual deve comprovar suas 

alegações, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, NO PRAZO DE 15 DIAS, recolher as custas 

processuais. Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC/2015, caso autor não cumpra a diligência, a petição inicial será 

indeferida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4139 Nr: 157-92.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Salomão, Leda Terezinha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 4139

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 556 de 599



 Vistos etc.,

Verifico que à fl. 219 a parte exequente pugnou pela suspensão de feito 

pelo prazo de 06 (seis) meses.

À fl. 200 foi deferido o pleito e determinada a suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Embora tenha sido devidamente intimada (DJE), a parte exequente deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar.

 É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Para que o feito seja extinto por desídia da parte, imperioso se faz que, 

além da inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, seja ela 

intimada pessoalmente, bem como seu causídico, via Dje, para suprir a 

falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida 

no art. 485, § 1º, do CPC.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA intimação 

pessoal DA parte - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A 

extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação 

pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 

485, § 1º, do CPC. Impositiva a reforma da sentença para determinar o 

regular prosseguimento da ação."

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para que, no prazo 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento da ação, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 618-73.2018.811.0052

 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: RENILDO LOPES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pela parte autora para determinar que o INSS restabeleça à parte autora, 

RENILDO LOPES COELHO, CPF 926.948.611-72, RG nº. 1187436-8 

SSP/MT, o benefício de auxílio-doença a que faz jus pelo valor previsto em 

lei, até a decisão final. Determino a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), em caso de descumprimento.CITE-SE o requerido, para responder 

aos termos da presente ação, no prazo previsto no art. 183 do 

CPC.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33098 Nr: 113-24.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vanderlucia Silva de Souza

 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:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para homologar os cálculos apresentados 

pela parte executada nos seguintes termos: R$ 988,77 de valor principal e 

R$ 98,88 como honorários advocatíciosTendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/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/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Oficie-se à GERÊNCIA EXECUTIVA do INSS para que informe se 

houve reabilitação profissional da parte autora, uma vez que na sentença 

foi decidido que o pagamento do auxílio doença a parte autora será 

“mantido até que o segurado seja submetido a processo de reabilitação 

profissional, o qual deverá ser efetivado pelo INSS, consoante dispõe o 

artigo 62 da Lei 8.213/91.”.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32673 Nr: 1132-02.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geralda de Souza Matos

 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:

 Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes em relação aos cálculos 

apresentados pela contadoria do juízo, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de 

Processo Civil, homologando os cálculos de fls. 119.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 1218-41.2011.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Weceslau de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão de fls. 74 em Embargos à 

Execução, o qual manteve inalterado o Acordão de fls. 57, que fixou os 

parâmetros para o cumprimento de sentença, determino:

1) Translade-se cópia do acórdão de fls. 57 para os autos principais de 

código 9087 (35-40.2008.811.0052), CERTIFICANDO nos presentes autos;

2) Após traslado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 558-42.2014.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Andrade da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão de fls. 60/60-v em 

Embargos à Execução que fixou os parâmetros para o cumprimento de 
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sentença, determino:

1) Translade-se cópia do acórdão de fls. 60/60-v para os autos principais 

de código 9247 (163-60.2008.811.0052), devendo a Secretaria da Vara 

CERTIFICAR;

2) Desentranhe-se a petição de fls. 64/69 e as junte aos autos principais 

de código 9247 (163-60.2008.811.0052), uma vez que o cumprimento de 

sentença deve ocorrer naqueles autos, devendo a Secretaria da Vara 

CERTIFICAR;

3) Após traslado e desentranhamento da petição, façam-me CONCLUSOS 

os autos principais e ARQUIVE-SE o presente Embargos à Execução, com 

as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 1750-68.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindéia Passos Marnes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,LINDEIA PASSOS MARNES, qualificado(a) nos autos, move 

ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, com a finalidade da concessão de aposentadoria rural por 

idade, uma vez que afirma preencher as condições para o recebimento do 

benefício, o qual foi indeferido na via administrativa. (...) Por todo exposto, 

CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante o benefício de aposentadoria rural por idade, até ulterior decisão 

desse juízo.CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal 

(observado o disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à 

inicial, bem como INTIME-SE para cumprimento da decisão da tutela de 

urgência deferida. Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à 

inicial, certifique-se e INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para se 

manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.Após, voltem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31994 Nr: 454-84.2013.811.0052

 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: Josefa Costa Alves

 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:

 Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes em relação aos cálculos 

apresentados pela Autarquia, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo 

Civil, homologando os cálculos de fls. 139.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30792 Nr: 644-81.2012.811.0052

 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: Alice Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros da parte autora, tendo em 

vista o falecimento desta.

 De acordo com o art. 112 da Lei 8.213/91, “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”.

Verifica-se que os requerentes são sucessores na forma da lei, de forma 

que deve ser admitida a inclusão deles no polo ativo da presente 

demanda.

Desta forma, DEFIRO o pedido de habilitação feito, devendo ser incluído os 

seguintes nomes no polo ativo:

1) NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA;

2) GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA;

3) CLAUDENOR PEREIRA DE OLIVEIRA;

4) JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA;

5) MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA; e

6) ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA.

 No mais, retorna-se à tramitação normal do processo.

Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado da sentença/acordão, INTIME-SE a 

parte AUTORA para, querendo, dar início ao cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, uma vez que o feito já exauriu todo o seu conteúdo.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12087 Nr: 1393-06.2009.811.0052

 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: Maria de Lourdes Martins Inácio

 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:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9087 Nr: 35-40.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Weceslau de Laia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verifico que ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão proferido em sede 

de Embargos à Execução (código 30028 e numeração única 
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1218-41.2011.811.0052), o qual fixou os parâmetros para o cumprimento 

de sentença. Portanto:

1) JUNTE-SE cópia do acórdão proferido nos Embargos à Execução de 

código 30028 (1218-41.2011.811.0052) de fls. 57;

2) Após juntada, INTIME-SE a parte autora/exequente para dar 

continuidade ao cumprimento de sentença, adotando como parâmetro os 

fixados no Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32660 Nr: 1119-03.2013.811.0052

 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: Eliseu Rosa

 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 as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 1065-03.2014.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14073 Nr: 735-11.2011.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorgival Filinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 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 as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49575 Nr: 39-28.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maila Beatriz Deon de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 14 de junho 

de 2018, às 14h30min, em face da participação desta Magistrada em 

curso de formação continuada, ministrado pela Escola Superior da 

Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, nos d

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-46.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000069-46.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. DA REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela Reclamada, haja 

vista a alegação de que desconhece o referido débito e que nunca firmou 

qualquer negócio jurídico com a mesma. A presente relação é de consumo 

e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela empresa Reclamada por dois débitos no valor de R$ 153,41 

(cento e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos) cada, 

comprovado por meio de extrato (evento 11987977), o qual alega 

desconhecer. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, apesar comparecer a audiência de 

conciliação não apresentou contestação, conforme certidão de id. 

12963680. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados do Reclamante em cadastro de proteção ao crédito 

por cobrança de serviço não prestado a mesma, devendo reparar os 

danos a ele causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do 

mero aborrecimento. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome do autor em cadastro de negativação ausência 

de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome do autor Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 
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da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000070-31.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE CICERO MONTEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito, ainda, as preliminares de ausência de interesse de 

agir e carência da ação pelo que não há obrigatoriedade de discussão 

administrativa prévia. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela Reclamada, haja vista a alegação de que desconhece o 

referido débito e que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a mesma. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa 

Reclamada por débito no valor de R$ 144,87 (cento e quarenta e quatro 

reais e oitenta e sete centavos), comprovado por meio de extrato 

(id.11988048), o qual alega desconhecer. A Reclamada, por sua vez, 

alega que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços por ele 

contratados e utilizados, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito 

capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Destarte, resta induvidosa a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os 

dados do Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por cobrança 

de serviço não prestado a mesma, devendo reparar os danos a ele 

causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome do autor em cadastro de negativação ausência 

de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome do autor Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-02.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA RAMOS SERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010012-02.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JUCIMARA RAMOS 

SERQUEIRA REQUERIDO: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

pronto, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12797960) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-76.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000067-76.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LUIZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito C.C indenização por danos moras e pedido de liminar. Alega a 

reclamante que seu nome foi negativado indevidamente, em razão de 

contrato de telefonia, que afirma jamais ter contratado. A empresa 

reclamada apresentou contestação e trouxe contrato com 

assinatura/impressão digital que supostamente seria da reclamante. 

Porém, da análise do referido contrato em comparação com os 

documentos juntados pelo Reclamante na inicial, tenho que não se pode 

identificar, sem o devido conhecimento técnico, se foi ou não realizada 

pela mesma. Assim, imprescindível prova pericial para o deslinde das 

questões objeto do presente litígio, entendo ser a demanda causa 

complexa, o que implica na incompetência deste Juizado Especial, nos 

termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Não há como se afirmar se a impressão 

digital é da reclamante ou não sem a devida perícia. Neste sentido: 
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RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juíza Togada do Juizado Espacial de Rio 

Branco/MT, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

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. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-83.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIRENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000073-83.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LUZIRENE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito, ainda, as preliminares de ausência de interesse de 

agir e carência da ação pelo que não há obrigatoriedade de discussão 

administrativa prévia. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela Reclamada, haja vista a alegação de que desconhece o 

referido débito e que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a mesma. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa 

Reclamada por débito no valor de R$ 81,18 (oitenta e um reais e dezoito 

centavos), comprovado por meio de extrato (id.11988378), o qual alega 

desconhecer. A Reclamada, por sua vez, alega que a inclusão do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento 

do débito decorrente dos serviços por ele contratados e utilizados, 

inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação 

de qualquer ordem. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados do Reclamante em cadastro de proteção ao crédito 

por cobrança de serviço não prestado a mesma, devendo reparar os 

danos a ele causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do 

mero aborrecimento. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome do autor em cadastro de negativação ausência 

de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome do autor Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000072-98.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS TOSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito, ainda, as preliminares de ausência de interesse de 

agir e carência da ação pelo que não há obrigatoriedade de discussão 

administrativa prévia. Indefiro, também, o pedido da Reclamada para 

determinar a juntada de comprovante original do SPC/Serasa pela Autora, 

pelo que este poderia ter sido juntado pela própria Reclamada em caso de 

alegação de inconsistência do comprovante trazido pela Reclamante, não 

tendo justificativa plausível para dita determinação. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, promovido pela Reclamada, haja vista a 

alegação de que desconhece o referido débito e que nunca firmou 

qualquer negócio jurídico com a mesma. A presente relação é de consumo 

e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela empresa Reclamada por débito no valor de R$ 176,14 

comprovado por meio de extrato (id.11988305), o qual alega desconhecer. 

A Reclamada, por sua vez, alega que a inclusão do nome do autor nos 
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órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito 

decorrente dos serviços por ele contratados e utilizados, inexistindo 

motivo para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer 

ordem. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, resta induvidosa a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço 

não prestado a mesma, devendo reparar os danos a ele causados, pois 

estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade 

do débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000051-25.2018.8.11.0052. REQUERENTE: DIEGO JUSTINIANO SEVERO 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., PHILCO ELETRONICOS SA 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 CPC. A 

reclamada alega preliminar de carência da ação em razão da ausência de 

interesse processual posto que não restou provado que o Reclamante 

procurou a assistência técnica, contudo a preliminar se confunde com o 

mérito, razão pela qual será analisada oportunamente. A primeira 

reclamada arguir preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito a preliminar 

uma vez que ambas as reclamadas fazem parte da cadeira de consumo 

nos termos do art. 14 do CDC. Rejeito a preliminar de incompetência 

absoluta do juizado especial por necessidade de perícia, uma vez que as 

provas constantes no processo são suficientes para prolatar a sentença. 

Alega o autor que 15/04/2015 o autor realizou uma compra junto à 1ª Ré 

(Lojas Americanas) localizada na Cidade de Cáceres-MT de um Tablet da 

Marca PHILCO modelo PH7H, alegando que 10 dias após a compra, o 

produto apresentou defeito. Alega que entrou em contato com as 

requeridas via telefone e pessoalmente, porém o seu problema não foi 

resolvido. A empresa requerida alega preliminar de decadência do direito 

nos termos do art. 26 do CDC e no mérito aduz que o reclamante não 

procurou a empresa para resolver o problema, e não encaminhou o 

produto para assistência técnica. Em analise detida aos autos verifico que 

o reclamante não juntou nenhum documento que possa comprovar que 

encaminhou o produto para as reclamadas efetuarem a troca ou o 

conserto. O reclamante sequer apontou o numero de protocolo do 

atendimento via SAC. Nesta senda, passo a análise da prejudicial de 

decadência suscitada pela Reclamada, antevendo que esta será 

suficiente para o deslinde do feito. O artigo 26 do Código de Defesa do 

Consumidor assim dispõe: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se 

de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° 

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a 

decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito. Sendo assim, o suposto vício aparente, 

tem o prazo DECADENCIAL de noventas dias, para ser reclamado, sob 

pena de ter o reclamante decaído do direito ao desfazimento do negócio. 

Insta consignar que somente a reclamação comprovadamente formulada 

pelo consumidor obsta a fluência do lapso da caducidade, sendo que, 

neste caso o prazo recomeça a correr por inteiro da data da resposta 

negativa do fornecedor de serviços, consoante dicção do inciso II e do 

§2º do artigo 26 do CDC. No presente caso, considerando os documentos 

aportados aos autos, tenho que a compra do produto realizou-se em 

15/04/2015 e não há Reclamação comprovada pela Autora, porém há 

comprovação da propositura da presente ação, que se deu no dia 

21/02/2018, ou seja, mais de 2 (dois) anos da ocorrência dos fatos e, 

portanto, decorrido o prazo legal. Logo, temos como imperioso o 

acolhimento da prejudicial de decadência alegada pela requerida, posto 

que, na espécie, visualizo que o requerente decaiu do direito de reclamar 

o suposto vício constatado no produto, bem como, desfazimento do 

negócio jurídico. EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE RECLAMAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA 

EVIDÊNCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. O direito de reclamar pelos 

vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se extinguem noventa 

dias depois do aparecimento ou constatação. Não havendo prova de, no 

prazo legal, ter havido reclamação extrajudicial, por telefone, e-mail, etc., 

não tendo sido informado qualquer protocolo ou juntada cópia de 

reclamação escrita, nem indicado o veículo da reclamação, ocorre a 

decadência de reclamar em relação ao vício do produto. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 118996920158110007/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. CAUSA 

OBSTATIVA. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Hipótese em que se passaram cerca de oito meses entre 

a data em que o autor foi cientificado do diagnóstico feito pela assistência 

técnica de que o defeito decorria do uso inadequado do aparelho e a 

propositura da demanda. Decadência reconhecida de ofício em relação à 

pretensão de substituição do produto por outro da mesma espécie ou a 

restituição imediata da quantia paga. Exegese do art. 26, II, CDC. Dano 

moral não configurado pela ausência de nexo de causalidade capaz de 

ensejar a existência de suporte fático para alicerçar a pretensão do autor, 

uma vez que restou provada a culpa exclusiva do consumidor. Julgamento 

de improcedência da pretensão mantido. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70049676349, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 02/07/2012) Com efeito, e sem maiores delongas, OPINO pela 
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PRONUNCIA da DECADÊNCIA do direito da requerente reclamar os 

supostos vícios constatados no produto adquirido, e com fulcro no artigo 

269, inciso IV, do CPC, opino que seja JULGADO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-94.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010325-94.2016.8.11.0052. REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA, 

MARCELO LOPES DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação nos termos da sentença, 

comprovado no id. 13180857. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento do 

valor, mediante a expedição do devido alvará judicial. Às providências. 

Após, arquivem-se os autos. Rio Branco/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000029-64.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JAINE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela Reclamada, tendo em 

vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar 

um juízo de convicção, não havendo necessidade de produção de outros 

tipos de prova, como a pericial. Passo à análise do mérito da demanda. O 

Reclamante alega na petição inicial: - que na data de 23/01/2018 sendo 

reestabelecida a energia somente no dia 29/01/2018; - que na mesma data 

entrou em contato várias vezes com a Reclamada, a qual informou que o 

serviço seria regularizado; A Reclamada, por sua vez, aduz: - que na data 

de 23/01/2018, foi necessário realizar uma intervenção emergencial na 

rede, devido a necessidade de reparos na rede, e, com isso houve breve 

interrupção da energia na unidade consumidora do Reclamante; - que a 

interrupção emergencial foi realizada dentro dos parâmetros e limites 

exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL, não tendo sido registrada 

qualquer reclamação do Reclamante no call center da empresa, 

inexistindo, portanto, razões para se falar em dano moral. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Da análise do processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que é incontroversa a ocorrência de interrupção 

emergencial na data de 23/001/2018, contudo a reclamada não comprovou 

o horário do reestabelecimento do serviço. Já o Reclamante juntou em sua 

petição inicial vários protocolos de atendimento, comprovando ter entrado 

em contato com a reclamada para solicitar atendimento para sua unidade 

consumidora, a qual, por sua vez, não juntou qualquer documento que 

comprove atendimento aos pedidos da autora, aliás, a ré sequer contestou 

os protocolos apresentados. Salienta-se que cabia à Reclamada trazer as 

ordens de serviço geradas a partir das solicitações das ligações feitas 

pelo Reclamante, a fim de comprovar a origem do problema e também que 

houve a execução do serviço, contudo, apenas trouxe o cadastro da 

unidade consumidora com os dados do cliente. Além disso, a Reclamada 

não juntou o relatório de intervenções emergenciais e desligamentos 

realizados na unidade consumidora e na comunidade onde reside o 

Reclamante referente ao período de 23 à 29/ de janeiro de 2018, a fim de 

demonstrar que havia fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do Reclamante, e, somente houve a intervenção emergencial 

realizada na data de 23/01/2018. Sendo assim, aceito por verdadeiras as 

alegações constantes na petição inicial e concluo que houve falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao demorar para regularizar 

o fornecimento de energia elétrica. Quanto ao dano moral, em si mesmo, 

não há que se falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que 

gerou o desconforto e a indignação do Reclamante, e este restou 

comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses 

casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORÇA MAIOR. FORTE 

TEMPESTADE. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO 

RESTABELECIMENTO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. READEQUAÇÃO. Conquanto tenha restado incontroverso 

que a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica decorreu 

de forte tempestade que atingiu grande parte do Estado, em especial a 

Região de São Sepé, na data referida pelos autores, fato público e notório, 

ainda assim inadmissível a incidência da excludente da responsabilidade, 

vez que excessivo e injustificado o período de nove dias que os 

consumidores permaneceram sem energia elétrica, prazo que excedeu os 

limites de tolerância para os reparos, cuja demora causou prejuízos aos 

consumidores. A responsabilização da demandada, na condição de 

empresa prestadora de serviço público de fornecimento de energia 

elétrica, encontra fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. 

Não justificada a inobservância do dever de continuidade de prestação do 

serviço, previsto pelo inciso X do art. 6º do CDC, resta caracterizado o 

dever de reparar os danos, incidindo a responsabilidade objetiva da 

prestadora do serviço. Sentença de procedência da demanda confirmada. 

DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Reconhecido o dever de 

indenizar, a indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade, 

atingindo sua função reparatória... e punitiva. Quantum fixado em R$ 

2.500,00 para cada um dos autores, valor que se mostra adequado, 

guardando proporcionalidade com o dano causado e as peculiaridades do 

caso. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária 

pelo IGP-M (Súmula 362, STJ) a contar desta data e incidência de juros 

mora desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ. SUCUMBÊNCIA. Mantida. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059922393, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Julgado em 07/10/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 13/10/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

experimentados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 

ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-49.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000030-49.2018.8.11.0052. REQUERENTE: KENEDI SAIMONTON LOURES 

DE LAET REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Cuida-se de ação 

de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que 

deixou de receber restituição de imposto de renda, em razão da conta 

corrente estar cancelada. Alega a empresa reclamada devido a conta não 

estava sendo movimentada há mais de 120 (cento e vinte dias), gerou 

restrição, e pode ser reativada a qualquer momento. Por fim, pugna pela 

indenização por danos morais sofridos e a restituição dos valores não 

recebidos da Receita Federal. Citado o requerido compareceu em sede de 

audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição 

amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, mesmo 

porque a resolução o litígio paira sobre a análise da documentação 

robusta já constante nos autos. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

parcialmente procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que possui conta no banco, e que sua conta foi 

encerrada sem qualquer notificação do reclamando. Assim, a prova nos 

autos demonstram a falha na prestação de serviço do Banco Reclamado. 

Pontue-se que ainda que pouco utilizada à conta, a cobrança de tarifas e 

encargos referentes à manutenção de conta aberta e não movimentada 

são cobrados. Caso o reclamante solicitasse o encerramento da conta 

incumbia ao correntista encaminhar a formalização do pedido de 

encerramento da conta, ou o banco deviria notifica-lo das razões do 

encerramento da conta, prova em relação à qual não se desincumbiu a 

empresa reclamada. Tratando-se de conta corrente sem movimentação 

espontânea, incumbia à instituição financeira requerida demonstrar o 

cumprimento do NORMATIVO SARB 002/2008, do sistema de 

autorregulação bancária da Febraban - Federação Brasileira de Bancos, 

do qual é signatária, ônus do qual não se desincumbiu a contento. De fato, 

no que se refere ao encerramento da conta corrente, percebe-se que a 

instituição financeira demandada, que é associada à Febraban, não 

observou estritamente os normativos próprios que autorregulam a 

atividade bancária. Isto porque, recomenda a instrução 002/2008[1]: Art. 

27. Constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor 

por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá 

comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor com as 

seguintes informações: I – alerta de incidência de tarifa relativa a eventual 

pacote de serviços vinculado à conta corrente, mesmo que essa continue 

sem movimentação e saldo; e II - possibilidade de a conta corrente ser 

encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade. §1° Fica 

dispensada do comunicado a Instituição Financeira Signatária que não 

encerrar a conta, bem como não cobrar pacotes de serviços vinculado à 

conta corrente ou, em havendo tal cobrança, seja ela suspensa a partir do 

nonagésimo dia de paralisação da movimentação da conta. §2° 

Concomitantemente à emissão do comunicado de que trata este artigo, a 

Instituição Financeira Signatária suspenderá o débito de tarifa relativa a 

eventual pacote de serviços a ela vinculado, caso o lançamento 

ultrapasse o saldo disponível. - grifei - No caso concreto, não há qualquer 

prova de que o demandante foi comunicado da incidência dos encargos e 

da possibilidade de encerramento da conta. Além do mais, não acostou 

quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a 

inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter 

exercido apenas seu direito regularmente. Diante o exposto, os artigos 4º 

e 6º do diploma de defesa do consumidor, assim preceitua: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: IV - educação e informação 

de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, 

com vistas à melhoria do mercado de consumo Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a falha, visto que a requerida não se desincumbira do ônus 

de provar, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, 

frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa 

do Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, haja vista 

que o consumidor não efetuou qualquer pagamento. Por outro lado, na 

ótica do Código Civil, a sua improcedência também é a decisão mais 

acertada. Tal conclusão tem por premissa o próprio texto do art. 940 do 

Código Civil, assim positivado: “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”. Como se nota, não houve 

comprovação do efetivo pagamento, logo não há que se falar em 

restituição, eis que o seu objeto é impossível. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 
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gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o curso adquirido eivado de vícios, a par 

de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de 

honradez e dignidade do suposto devedor. Como registra o mesmo 

Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para conceder a tutela antecipada, eis que presentes os seus 

requisitos autorizadores e condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Ainda, condeno a 

reclamada a reativar a conta do reclamante no prazo de 48 (quarta e oito 

horas) a partir desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 

(cem reais ao dia). DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta [1] Disponível 

em: . Acesso em: 14/07/2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000031-34.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE LOPES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Dispensado o relatório, conforme o 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela Reclamada, haja vista a alegação de que desconhece o 

referido débito e que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a mesma. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa 

Reclamada por débito no valor de R$ 3.369,00 (três mil, trezentos e 

sessenta e nove reais), comprovado por meio de extrato (evento 

11656043), o qual alega desconhecer. A Reclamada, por sua vez, alega 

que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços por ele 

contratados e utilizados, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito 

capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Destarte, resta induvidosa a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os 

dados do Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por cobrança 
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de serviço não prestado a mesma, devendo reparar os danos a ele 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome do autor em cadastro de negativação ausência 

de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome do autor Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Mantenho a 

decisão liminar id. 12004623 Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do cadastro 

negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000075-53.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme o art. 

38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Rejeito, por fim, o pedido da Reclamada para 

que o Reclamante apresente comprovante de endereço, tendo em vista 

que a empresa Ré não trouxe nenhum documento capaz de desconstituir 

o endereço informado na petição inicial. As reclamadas arguiriam 

necessidade de realização de prova pericial, contudo rejeito a preliminar 

aventada posto que a parte reclamante compareceu a audiência de 

conciliação e não contestou a procuração. Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada, haja vista a alegação de que desconhece o referido débito e 

que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a mesma. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In 

casu, o autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito pela empresa Reclamada por débito no valor de R$ 

130,77 (cento e trinta reais e setenta e sete centavos), comprovado por 

meio de extrato (evento 11988201), o qual alega desconhecer. A 

Reclamada, por sua vez, alega que a inclusão do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito 

decorrente dos serviços por ele contratados e utilizados, inexistindo 

motivo para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer 

ordem. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a apresentação 

de tela sistêmica dos seus computadores não é hábil a comprovar as suas 

alegações, por se tratar de prova única e produzida unilateralmente. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado a mesma, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor 

em cadastro de negativação ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade 

do débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Mantenho a 

decisão liminar id. 12004623 Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do cadastro 

negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-58.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS CARDOSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/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 E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000010-58.2018.8.11.0052. REQUERENTE: IRIS CARDOSO DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, conforme 

art.38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Trata-se de reclamação onde os 

autores visam a condenação do reclamado a restituir-lhes os valores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027312/6/2018 Página 566 de 599



pagos no consórcio atualizado e indenização por danos morais. Não 

havendo preliminares passo a decidir o mérito da ação. A Reclamante 

alega na petição inicial: - Afirma a parte autora contratou consórcio, 

objetivando obter um imóvel, em 72 meses, sendo certo que dessas foram 

pagas 13 parcelas e solicitou o cancelamento por não ter mais condições 

de pagar as parcelas; - alega que não foi restituído o valor devido em 

razão de não haver atualização; - alega que percorreu inúmeras agencias 

para realizar a restituição do valor e se sentiu moralmente ofendido; O 

Reclamado afirma na contestação: - que efetuou a restituição dos valores 

relativos aos contratos de consórcio firmados pela Reclamante em sua 

conta corrente; - que os valores foram depositados a título de restituição 

do consórcio e calculados de acordo com o contrato de participação de 

cada grupo de consórcio, não havendo que se falar em devolução em 

dobro dos valores, tampouco de indenização por danos morais. Da análise 

do processo e dos documentos a ele acostados, verifica-se que a houve 

o reembolso dos valores inerentes aos contratos de consórcio, na conta 

corrente de titularidade do Autor. Salienta-se que os depósitos dos 

valores e a restituição dos referidos contratos foram realizados antes da 

notificação protocolada pela Reclamante junto ao Reclamado. Contudo, 

importante esclarecer que a respeito de valores a serem retidos pela 

administradora do consórcio, no caso dos autos resulta possível a 

retenção da taxa de administração por ser a remuneração da 

administradora do consórcio pelos serviços prestados. Assim, é possível 

a dedução da taxa de administração consoante contratada, até porque 

não se verifica, in casu, manifesta abusividade no percentual cobrado nos 

contratos firmados entre as partes. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 

LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA 

AO FINAL DO GRUPO OU POR SORTEIO, NOS TERMOS CONTRATADOS. 

DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDICE 

CONTRATADO. ABUSIVIDADE NÂO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO 

SUMULADO PELO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caso 

em que as partes firmaram contrato de consórcio após a vigência da Lei 

11.795/08. O demandante desistiu imotivadamente do consórcio e 

requereu a restituição integral dos valores pagos. 2. Cabível a restituição 

ao consorciado desistente dos valores pagos, permitida a retenção da 

taxa de administração, conforme entendimento firmado na Súmula 15 das 

Turmas Recursais Cíveis. 3. A taxa de administração pode ser fixada em 

patamar superior a 10%, segundo o entendimento consolidado pela 

Súmula 538 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível 

Nº 71006098461, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 30/08/2016) Do 

mesmo modo, é inquestionável o direito do consorciado quanto à 

restituição do saldo eventualmente remanescente no fundo de reserva e 

comum, na proporção de suas contribuições, após o encerramento das 

operações do grupo de consórcio. Contudo, a sua restituição somente é 

devida após o encerramento contábil do grupo, com o pagamento de todas 

as parcelas relativas aos inadimplentes e de débitos eventualmente 

advindos de ações judiciais em trâmite, se houver saldo remanescente. 

Desta feita, não há provas nos autos que demonstrem que o grupo de 

consórcio que a Autora participava teve sobra de caixa, ou seja, teve 

saldo contábil positivo a título de fundo comum e de fundo de reserva, a 

improcedência quanto à devolução destes valores a serem apurados é 

medida que se impõe. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONSÓRCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDO DE 

RESERVA E FUNDO COMUM. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. 

Inércia do recorrente em se manifestar no momento oportuno nos autos. 

Preliminar afastada. MÉRITO DO FUNDO DE RESERVA E FUNDO COMUM. O 

consorciado tem direito à restituição do saldo eventualmente 

remanescente no fundo de reserva e comum, na proporção de suas 

contribuições, após o encerramento das operações do grupo de 

consórcio e, se após o encerramento contábil do grupo houver saldo 

remanescente, o que não ocorreu no caso dos autos. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70050521277, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, 

Julgado em 08/11/2012) Desta feita, a Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do CPC), razão pela qual 

devem ser improcedentes os pedidos de restituição dos valores total pago 

dos consórcios. No que tange aos danos morais pleiteados pela 

Reclamante, não há evidências de que esta tenha sofrido qualquer ofensa 

a sua honra, dignidade ou personalidade, quanto ao procedimento adotado 

pelo Reclamado, devendo o mesmo ser julgado improcedente. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

petição inicial, preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada de Direito para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-73.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0016478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000160-73.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JONATAS SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Compulsando os autos 

verifica-se que a Reclamante, JONATAS SILVA BARBOSA, em audiência 

de conciliação foi representada por procurador, conforme se verifica no 

Termo de Audiência de Conciliação juntado na id. 11460878. Todavia, 

ressalto que não restou provada a impossibilidade de comparecimento da 

mesma na referida audiência, pois não foi juntado nenhum documento que 

justificasse a excepcionalidade de sua ausência, nos termos do 

Enunciado 2 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Do 

mesmo modo, verifico que a Reclamante teve tempo suficiente para 

solicitar a redesignação da audiência de conciliação para outra data em 

virtude da impossibilidade de comparecer na audiência realizada em 

24/01/2018. Assim, não vejo como dar prosseguimento a esta ação 

perante este juízo, tenda em vista ausência injustificada da Reclamante em 

audiência de conciliação, e pela impossibilidade da mesma estar 

representada por terceiro mediante procuração. Destaco que no âmbito 

dos Juizados Especiais não existe nenhuma previsão legal de 

representação da parte pessoa física por procurador, sendo que o 

comparecimento das partes em audiência é obrigatório, não lhe suprindo a 

falta nem com a presença de advogado, mesmo que com poderes para 

fazer acordos e confessar, salvo em casos excepcionais, o que não 

ocorreu no presente caso. Corroborando: PROCESSUAL CIVIL. 

REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR 

ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME 

ART. 9º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003815172, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 08/05/2013) Ante o exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, em conformidade com o inc. II do 

art. 51, da Lei nº 9.099/95, determinando o seu imediato arquivamento, nos 

termos do § 1º do artigo retro citado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-37.2017.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000143-37.2017.8.11.0052. REQUERENTE: ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO REQUERIDO: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos da autora são 

procedentes em parte. Considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de reclamação 

cível proposta por ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO em face de 

NS2.COM INTERNET S/A (NETSHOES), requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada a restituir em dobro o valor R$ 30,00 (trinta 

reais), e pagar indenização por danos causados referente a propaganda 

enganosa. Em síntese, informa que comprou no site da empresa 

reclamada bota, no valor de R$ 69,99 (sessenta e nove e noventa e nove) 

e ao efetivar a compra aumentou R$ 30,00 (trinta reais) no valor ofertado, 

injustificadamente. Tentando resolver administrativamente a empresa 

requerida informou que a oferta somente tinha validade se fosse produtos 

do estoque da NS2. Resta inconteste que a compra realizada via internet 

são formalizada por “Clik” nas opções oferecidas ela empresa reclamada. 

Assim, a reclamante comprova que visualizou na sua tela o produto no 

valor de R$ 69,99 (sessenta e nove e noventa e nove), e demonstrou sua 

intenção de compra, para o produto anunciado na oferta. Pois bem. Em 

que pese às alegações da reclamada das exceções a promoção, não 

resta clara a informações a consumidora, configurando propaganda 

enganosa além da violação ao direito de informação. A oferta veiculada no 

site da ré deve conter informações corretas, claras e suficientes a dirimir 

eventual imprecisão inicial na apresentação do produto. Em que pese à 

alegação da reclamada acerca da inexistência de dano moral, porquanto 

não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a 

realidade do artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 

8.078/1990 que define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é 

aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de produtos e 

serviços. A legislação protege o consumidor de qualquer abuso que 

intente o fornecedor praticar, tendo por finalidade principal harmonizar os 

interesses contrapostos, preservando as atividades produtivas e 

protegendo aquele de eventuais abusos. Ficam, assim, limitadas certas 

práticas, havidas por abusivas, mesmo que previstas contratualmente, e 

que importem lesão a interesses dos consumidores. E isso tudo ocorre, 

em face do reconhecimento, expressamente contido no CDC, de que o 

consumidor detém evidente posição de desvantagem, perante os 

complexos empresariais que movimentam a atividade econômica. Entre 

essas práticas, em atenção ao direito à informação, o codex consumerista 

veda, em seu artigo 37, a veiculação de publicidade enganosa, ou seja, 

aquela capaz de induzir o consumidor a erro, em virtude da omissão ou da 

falsa informação acerca das características do produto, do serviço 

contratado ou da venda em si. Luiz Antônio Rizzato Nunes, "In Curso de 

Direito do Consumidor, São Paulo: Saraiva, 2005, 2ª ed., modificada e 

atualizada, p. 467, situa, com clareza, em que consiste a propaganda 

enganosa, vejamos: Diz a lei que é enganosa qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 

falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das 

características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, 

do preço e de quaisquer dados a respeito dos produtos e serviços 

oferecidos. Logo, o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor 

a acreditar em alguma coisa que não corresponda à realidade do produto 

ou serviço em si, ou relativamente a seu preço e forma de pagamento ou, 

ainda, a sua garantia, etc. Cláudia Lima Marques, In Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, São Paulo: RT, 2002, 4.ed., p. 676 , identifica, 

com precisão, a publicidade enganosa: A característica principal da 

publicidade enganosa, segundo o CDC, é ser suscetível de induzir ao erro 

o consumidor, mesmo através de suas omissões. A interpretação dessa 

norma deve ser necessariamente ampla, uma vez que erro é a falsa 

noção da realidade, falsa noção esta potencial formada na mente do 

consumidor por ação da publicidade. Parâmetro para determinar se a 

publicidade é ou não enganosa deveria ser o observador menos atento, 

pois este representa uma parte não negligenciável dos consumidores e, 

principalmente, telespectadores. A propaganda é falseada ou, no mínimo, 

omissa, induzindo o consumidor a erro. Neste caso, consoante se extrai 

dos documentos juntados aos autos, houve omissão de informação 

quanto ao serviço oferecido pelas requeridas, referente a contratação de 

serviços de publicidade, na verdade fica evidente a ARTIMANHA dos 

prepostos para induzir os consumidores a assinarem o contrato e 

devolver, para depois cobrar pelos serviços que foram “falsamente” 

contratados. Em regra, não se pode admitir que fornecedores veiculem 

propagandas ostensivas para induzirem o consumidor a transmitir 

informações pessoais com promessa de que eventualmente, ganharia uma 

lista telefônica, essa possibilidade é inverídica e serve para camuflar a 

contratação de serviços. Assim, configurada a conduta ilícita da ré, o 

dano causado ao autor, assim como a restituição em dobro do valor pago 

a maior de R$ 30,00 (trinta reais) de forma dobrada é medida de rigor, 

dessa feita aplica-se o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

Cabível a indenização por danos morais nessa relação jurídica 

consumerista, em que a responsabilidade é objetiva. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Rotineiramente 

são proferidos julgados nesse sentido; TJ-DF - 20150110915275 

0027281-34.2015.8.07.0001 (TJ-DF) Data de publicação: 11/04/2017 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO 

TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

HONRA OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO. I. A pessoa jurídica pode ser 

compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva, pois a 

honra subjetiva é conceito aplicável apenas à pessoa natural. II. Responde 

a empresa de telefonia pelos danos morais causados em decorrência da 

inscrição do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes por 

prestação já paga, devendo o arbitramento da compensação por dano 

moral ser orientado pelo critério de razoabilidade e de justa reparação. III. 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré. TJ-RS - Apelação Cível AC 70074323643 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 17/08/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A caracterização de dano moral à pessoa jurídica requisita 

prova de ofensa à honra objetiva, mas a inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que comprovada à 

inscrição irregular se impõe reparação por dano moral. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074323643, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

10/08/2017). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$1.000,00 (mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 
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art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso, súmula 54 STJ. CONDENAR 

a reclamada a restituir o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) – já calculado 

em dobro nos termos do artigo 42 do CDC, e que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso, 

súmula 43 do STJ. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-30.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000137-30.2017.8.11.0052. REQUERENTE: GILBERTO DE SOUZA 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela 

Reclamada, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes para formar um juízo de convicção, não havendo necessidade 

de produção de outros tipos de prova, como a pericial. Passo à análise do 

mérito da demanda. O Reclamante alega na petição inicial: - que na data de 

14/08/2017 rompe cabo de alta, contudo mesmo solicitando a empresa 

reclamada que realizasse o reparo, sua propriedade ficou 05 (cinco dias) 

sem energia; - que a energia somente foi reestabelecida após o 

reclamante contratar profissional para concerto do cabo. A Reclamada, 

por sua vez, aduz que a Reclamante não comprovou que houve 

interrupção de energia elétrica na sua unidade consumidora, não havendo 

que se falar em indenização por danos morais. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Da análise do processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada não comprovou que o serviço na unidade 

consumidora estava sendo prestado corretamente na data citada na 

petição inicial. Não juntando nenhum documento capaz de comprovar que 

no peido reclamado houve o efetivo fornecimento de energia pela 

Reclamada. O Reclamante, por sua vez, juntou em sua petição inicial 

vários protocolos de atendimento, comprovando ter entrado em contato 

com a reclamada para solicitar atendimento para sua unidade 

consumidora, a qual, por sua vez, não juntou qualquer documento que 

comprove atendimento aos pedidos do autor, aliás, a ré sequer contestou 

os protocolos apresentados. Salienta-se que cabia à Reclamada trazer as 

ordens de serviço geradas a partir das solicitações das ligações feitas 

pelo Reclamante, a fim de comprovar a origem do problema e também que 

houve a execução do serviço. Além disso, a Reclamada não juntou o 

relatório de intervenções emergenciais e desligamentos realizados na 

unidade consumidora e na comunidade onde reside o Reclamante 

referente ao período de agosto/2017, a fim de demonstrar que havia 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Reclamante. 

Sendo assim, aceito por verdadeiras as alegações constantes na petição 

inicial e concluo que houve falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao demorar mais de 24 horas para regularizar o fornecimento 

de energia elétrica, decorrente da interrupção realizada na data de 

14/08/2017 na propriedade do autor. Quanto ao dano moral, em si mesmo, 

não há que se falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que 

gerou o desconforto e a indignação do Reclamante, e este restou 

comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses 

casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORÇA MAIOR. FORTE 

TEMPESTADE. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO 

RESTABELECIMENTO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. READEQUAÇÃO. Conquanto tenha restado incontroverso 

que a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica decorreu 

de forte tempestade que atingiu grande parte do Estado, em especial a 

Região de São Sepé, na data referida pelos autores, fato público e notório, 

ainda assim inadmissível a incidência da excludente da responsabilidade, 

vez que excessivo e injustificado o período de nove dias que os 

consumidores permaneceram sem energia elétrica, prazo que excedeu os 

limites de tolerância para os reparos, cuja demora causou prejuízos aos 

consumidores. A responsabilização da demandada, na condição de 

empresa prestadora de serviço público de fornecimento de energia 

elétrica, encontra fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. 

Não justificada a inobservância do dever de continuidade de prestação do 

serviço, previsto pelo inciso X do art. 6º do CDC, resta caracterizado o 

dever de reparar os danos, incidindo a responsabilidade objetiva da 

prestadora do serviço. Sentença de procedência da demanda confirmada. 

DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Reconhecido o dever de 

indenizar, a indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade, 

atingindo sua função reparatória... e punitiva. Quantum fixado em R$ 

2.500,00 para cada um dos autores, valor que se mostra adequado, 

guardando proporcionalidade com o dano causado e as peculiaridades do 

caso. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária 

pelo IGP-M (Súmula 362, STJ) a contar desta data e incidência de juros 

mora desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ. SUCUMBÊNCIA. Mantida. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059922393, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Julgado em 07/10/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 13/10/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

experimentados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros de 

mora a partir da citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§1º do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KUSTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CORREA CENTER MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 10 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000103-21.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KUSTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CORREA CENTER MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, uma vez que se trata de relação de 

consumo, com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal 

inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte 

adversa provar apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA, 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”. Para a 

concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 

300 do CPC. Cabe esclarecer também que a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de 

Defesa do Consumidor - CDC dispõe sobre a possibilidade de o juiz 

conceder tutela específica para o cumprimento da obrigação, bem como 

autoriza a imposição de multa diária, fixando prazo razoável para o 

cumprimento, conforme se verifica da leitura do artigo 84 e parágrafos do 

CDC. Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na 

inicial não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária 

para o deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está 

com seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. Tendo em vista que já houve tentativa de conciliação e juntada 

da Contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-32.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (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)

 

Vistos etc., Preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL com seus documentos (art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95). 

DEFIRO o pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Quanto a 

INVERSÃO DO ÔNUS da prova, verifico que se trata de relação de 

consumo, em que a parte autora está em situação de hipossuficiência em 

relação à parte requerida. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados 

que foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por 

todo exposto: INTIME-SE a parte RECLAMADA para que efetue, no prazo 

de 5 dias, a entrega do celular SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J5 

PRIME PRETO, 32GB, TELA 5’’, Leitor Digital, Câmera Frontal com Flash a 

LED, $G, Dual Chip, no local designado na Nota Fiscal de compra, ou seja, 

na residência do autor, localizada na Avenida Maringá, nº 2259, Centro, na 

Cidade de Lambari D’ Oeste/MT, sob pena de cominação de multa diária a 

ser arbitrada em caso de descumprimento desta decisão que antecipou os 

efeitos da tutela DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme art. 18, § 

1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). 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. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, 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 acima 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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL N.º 08/2018 – DF O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO - Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Rosário Oeste /MT, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais. 1. Torna Publico o 

Gabarito Preliminar da prova do Processo Seletivo para conciliador.

GABARITO PRELIMINAR

 01 C 26 A 02 A 27 B 03 C 28 A 04 A 29 C 05 A 30 E 06 A 31 D 07 D 32 E 

08 C 33 D 09 B 34 A 10 C 35 C 11 E 36 E 12 B 37 C 13 C 38 C 14 E 39 C 15 

A 40 B 16 D 41 B 17 B 42 D 18 C 43 C 19 B 44 A 20 C 45 C 21 A 46 B 22 C 

47 A 23 D 48 E 24 C 49 D 25 D 50 D 2.

Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação deste Edital, no DJE, quanto: a) Ao gabarito preliminar; b) Ao 

resultado final do processo seletivo. 3. Os prováveis recursos relativos a 

este processo seletivo serão analisados e decididos pelo Juiz Diretor do 

Foro. 4. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da 

questão e fundamentação clara, objetiva e consistente. 5. Se do exame de 

recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 

questão, a pontuação correspondente será atribuída 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, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu (Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora 

Geral que digitei. Rosário Oeste-MT, 11 de Junho de 2018. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 941-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos, resumidamente transcrita:Ante o exposto, forte nos 

fundamentos de fato e de direito alhures, HOMOLOGO a desistência do 

processo e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

resolução do mérito, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do Novo 

CPC.Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.Ademais, CONDENO a parte autora em custas 

processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51971 Nr: 170-39.2013.811.0032

 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vildomar Segatto, Valdecir Kemer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO - OAB:15226

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público à 

sentença proferida nestes autos às fls. 316/328, a qual julgou 

improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Alega o embargante que a sentença objurgada supostamente seria 

contraditória ao rejeitar a petição inicial para o fim de receber a ação civil 

pública para averiguar o suposto acúmulo de função exercidos pelo Sr. 

Vildomar Segatto, nos cargos de Juiz de Paz e Secretário de Obras do 

Município de Jangada.

 Forte nessas razões postulou a anulação da sentença com o 

reestabelecimento do curso do processo.

É o que merece registro.

 Vieram-me conclusos.

 Decido.

 Sem maiores delongas, entendo que a razão não assiste ao embargante.

 Importante esclarecer que a teor do artigo 1.022, 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 de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro 

material.

 É por demais cediço que a função dos embargos de declaração não é a 

de modificar o resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu 

se torne a vencedora. Essa não é a função típica dos embargos.

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público à 

sentença proferida nestes autos às fls. 316/328, a qual julgou 

improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Alega o embargante que a sentença objurgada supostamente seria 

contraditória ao rejeitar a petição inicial para o fim de receber a ação civil 

pública para averiguar o suposto acúmulo de função exercidos pelo Sr. 

Vildomar Segatto, nos cargos de Juiz de Paz e Secretário de Obras do 

Município de Jangada.

 Forte nessas razões postulou a anulação da sentença com o 

reestabelecimento do curso do processo.

É o que merece registro.

 Vieram-me conclusos.

 Decido.

 Sem maiores delongas, entendo que a razão não assiste ao embargante.

 Importante esclarecer que a teor do artigo 1.022, 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 de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro 

material.

 É por demais cediço que a função dos embargos de declaração não é a 

de modificar o resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu 

se torne a vencedora. Essa não é a função típica dos embargos.

 Ademais, a título de complementação, segue decisão recente do STJ 

sobre os embargos de declaração:

Os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos 

infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de 

reconsideração". STJ. Corte Especial. REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul 

Araújo, julgado em 16/9/2015 (Info 575).

Desse modo, não se vislumbra os vícios apontados pelo embargante, 

devendo este, para satisfazer sua pretensão de reforma da decisão 

manejar o recurso adequado, pelas vias próprias e no tempo oportuno.

Ademais, no caso em tela, os embargos declaratórios aviados pelo 

embargante, possuem nítido pedido de reconsideração, insuscetível de 

modificar a sentença proferida no presente feito.

Pelo exposto, na forma do art. 1.024 do NCPC, REJEITO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, mantendo in totum a sentença proferida nestes autos 

às fls. 316/328.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 51971 Nr: 170-39.2013.811.0032

 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vildomar Segatto, Valdecir Kemer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO - OAB:15226

 Ante todo o exposto, REJEITO a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fulcro no art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/92.Deixo de condenar o 

requerente nas custas processuais e honorários advocatícios por se 

tratar de Órgão Ministerial.Por derradeiro, RESOLVO O MÉRITO, com base 
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no inciso I do art. 487 do NCPC.P.R.I.C. Transitada em julgado, 

arquive-se.Ciência as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80037 Nr: 524-88.2018.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

1. Cuida-se de Ação de Alimentos, proposta por ALLINE CHAVES DA 

SILVA e ANDRESSA RIKYMAN CHAVES DA SILVA, representadas por 

sua genitora ROSANGELA CHAVES BARBOSA, assistidas pela 

Defensoria Pública em face de SEBASTIÃO LOPES DA SILVA, onde 

requer, preliminarmente, a fixação de alimentos provisórios.

Pois bem.

2. De entrada, defiro a assistência judiciária gratuita postulada, ante a 

documentação aportada e pelo fato de ser a parte autora representada 

pela Defensoria Pública.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a certidão de nascimento aportada à fl. 11/14 pdf comprovam a 

paternidade do requerido.

Pois bem. Partindo da premissa de que a prestação alimentar deve ser 

arbitrada de acordo com a instituição de liame de proporcionalidade, 

traçado entre a necessidade de quem postula e o exame das condições 

econômico-financeiras de quem é chamado a prestá-la (art. 1.694, § 1.º 

do Código Civil de 2002), dado à demonstração da necessidade da infante 

em auferir alimentos e tomando-se em consideração que não há 

informações acerca do comprometimento econômico-financeiro do 

requerido, considero que, ao menos por ora, os alimentos provisórios 

devam ser fixados na proporção de 62,89%, ou seja, R$ 600,00 

(seiscentos reais), valores estes que melhor se adaptam as condições 

econômicas que o requerido desfruta e as necessidades das alimentadas.

Nessa senda, arbitro os alimentos provisórios em 62,89 % do salário 

mínimo nacional, devidos a partir da citação.

Os valores deverão ser pagos mediante depósito em conta poupança de 

titularidade da genitora das requerentes cadastrada junto ao Banco do 

Brasil Agência nº 0667-X, conta poupança nº 5.479-8.

 3. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Processe-se em segredo de justiça;

b) Remetam-se os autos à conciliadora, com o escopo de que designe e 

realize audiência de conciliação no presente feito;

c) Intime-se a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 

conciliadora, importando a sua ausência em extinção e arquivamento do 

processo;

d) Designada a data da audiência de conciliação, proceda-se a citação da 

parte requerida para que compareça na audiência, acompanhada de seu 

procurador, constando que o prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação;

e) Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou do requerido 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.

f) Atente-se a Secretaria e o Senhor Oficial de Justiça o cumprimento do 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil no que tange a citação do 

Requerido com 20 (vinte) dias de antecedência da audiência designada;

g) Cientifique-se o representante do Ministério Público;

h) Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81809 Nr: 1640-32.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIGTON MAURICIO ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

14,00(quatorze reais), referente ao cumprimento do mandado no Bairro 

Santo Antonio a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-64.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 Rosário 

Oeste - MT Juizado Especial - Pje CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 

18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO Rosário Oeste - MT, 11 de junho 

de 2018. Senhor (a) Representante Legal: BANCO BRADESCO S/A 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO, N°3475 BAIRRO: CENTRO 

CIDADE: CUIABÁ - MT CEP: 78.025-300 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a 

Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 26/09/2018, às 14:30 horas, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000228-49.2018.8.11.0032 ESPÉCIE: Procedimento do 

Juizado Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 

RECLAMANTE: JOSE AUGUSTO FRANÇA ADVOGADO DA PARTE 

RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS PARTE RECLAMADA: 

BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 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: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Ederaldo Lemes do Prado Gestor 

Judiciário Sede do juizado e Informações: Av. Otávio Costa, S/ Nº Bairro: 

Santo Antônio Cidade: Rosário Oeste-MT Cep:78470000 Fone: (65) 

3356-1371.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-34.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68980 Nr: 742-92.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO BOM DESPACHO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.

Digam as partes se têm interesse na produção de outras demais provas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45416 Nr: 1119-68.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILSON DA SILVA OLIVEIRA, VITURINO DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Angelo da Mata - 

OAB:10014

 Vistos em correição.

 1. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

ciência/manifestação.

 2. Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74094 Nr: 1649-33.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVONEY AGOSTINHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO saneado o processo.Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade laboral da parte Autora, cuja constatação 

só é possível por meio de perícia médica especializada, motivo pelo qual 

DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os ditames 

dos artigos 464 e seguintes do NCPC.Para tanto, NOMEIO perito judicial o 

Dr. RICHARD PEROTO, com endereço profissional na Av. Santo Antônio, 

s/n, Centro, Santo Antônio do Leverger/MT, que deverá providenciar seu 

cadastro junto ao banco de peritos da Corregedoria Geral da Justiça, caso 

não o tenha feito.Fixo de plano seus honorários periciais no importe de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), conforme orienta o item n.º 3, subitem 

3.2, da Tabela de Honorários Periciais, da Resolução n.º 232 do Conselho 

Nacional de Justiça, de 13/07/2016.Dê-se CIÊNCIA ao perito do encargo 

para o qual está incumbido, devendo apresentar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, currículo e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, consoante o teor do 

artigo 465, § 2º CPC, bem como indicar local para ter início a produção da 

prova.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.Escoado o prazo 

para as partes acima mencionado, INTIME-SE o perito, encaminhando cópia 

dos quesitos a serem respondidos (que deverão instruir o mandado de 

intimação) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização 

de perícia no Requerente. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data em que o perito for cientificado dos 

quesitos apresentados pelas partes, que deverá conter resposta 

separada para cada um dos quesitos formulados.Após a apresentação do 

laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Oportunamente deliberarei quanto à audiência de instrução e 

julgamento.Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes por seus 

procuradores.Às providencias.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 029/2018-CA

A Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora Anne Patrícia Pedroso Lino, Distribuidora, 

Contadora e Partidora, matrícula 20207, 10 (dez) dias de férias referente 

ao exercício 2018, para serem usufruídos no período de 16 a 21 de julho 

de 2018.

DESIGNAR o servidor José Carlos Pozzar, Auxiliar Judiciário, matrícula n.º 

8804/TJ, para exercer a função de Distribuidor, Contador e Partidor 

Substituto, no período acima mencionado.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça.

São José dos Quatro Marcos, 06 de junho de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81787 Nr: 3336-19.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM, LMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O
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 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO MEDICO PERICIAL, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 380-30.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55967 Nr: 942-44.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51765 Nr: 1671-41.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25235 Nr: 854-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES ANTÔNIO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20623 Nr: 792-39.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18572 Nr: 1762-73.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HEDVIGES MARTINS 

DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16211 Nr: 1922-35.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15521 Nr: 1242-50.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACINDA TREVILATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7871 Nr: 564-74.2003.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA ROSA JESUS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS S/A., 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.367, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A, MARIÁH 

CARVALHO QUEIRÓZ LIMA OLIVEIRA - OAB:23688-O, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86617 Nr: 959-41.2018.811.0039

 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 SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR APARECIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 959-41.2018.811.0039

Código nº 86617

Vistos.

Trata-se de Ação Demolitória proposta pelo Município de São José dos 

Quatro Marcos/MT, em desfavor de Valdecir Aparecido de Almeida, ambos 

devidamente qualificados no feito.

Em 10 de abril de 2018 à ref. 4 foi deferido liminarmente o pedido de tutela 

de urgência, com intuito de que o requerido paralisasse a construção em 

área pública, bem como demolisse o que foi construído na área, sob pena 

de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O requerido foi citado da presente ação e intimado da decisão liminar em 

17 de abril de 2018, de acordo a certidão do Sr. Oficial de Justiça à ref. 9. 

No entanto, transcorridos mais de 15 (quinze) dias, o requerido nada 

manifestou e, conforme petição retro não ocorreu a demolição 

determinada.

Tendo em vista o descumprimento e inércia da parte requerida quanto a 

decisão liminar, entendo pelo deferimento do pedido retro. Desta forma, 

determino:

a) A demolição da construção irregular em área pública, a ser realizada 

pelos servidores da Prefeitura Municipal, acompanhados por 02 (dois) 

oficiais de justiça desta comarca, devendo a parte autora prover os meios 

para o cumprimento da decisão;

b) A intimação do requerido informando que este detém o prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais).

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1934 Nr: 437-78.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOREIRA BASTOS - DE CUJUS, 

JOANÍLIA ROSA DE JESUS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63180 Nr: 1259-08.2015.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIVALDO DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA - DE CUJUS, 

ORMINDA BORGES DA SILVA, EDNA ESCOBAR DA SILVA, CLAUDIO 

ESCOBAR DA SILVA, ELZA ESCOBAR, CARLOS ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85939 Nr: 2486-13.2015.811.0078

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAELSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos

Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, intime-se as partes 

para no prazo de 15(quinze) dias para requerer o que entender de direito.

Certificado o decurso do prazo, e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias a anotações 

de estilo, conforme determinado na sentença.

Intimem-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.: 83859 Nr: 1731-86.2015.811.0078

 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: PAULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do TRF, intimem-se as partes para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso de prazo, e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de estilo, conforme determinado em sentença.

Intimem-se.

Atente-se a Secretaria quanto a intimação da parte requerida, eis que não 

possui Advogado Cadastrado no Sistema Apolo.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83587 Nr: 1623-57.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSE AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, proceda o senhor Gestor Judiciário a certificação do decurso 

de prazo da parte requerida para apresentação de embargos, já que se 

trata de execução contra a Fazenda Pública.

Certificado o decurso de prazo, proceda ao INTEGRAL cumprimento da 

decisão de referência 13, no tocante a expedição do RPV ao E. TRF da 1ª 

Região.

Atente-se à Secretaria quanto ao cadastramento do Advogado do Polo 

Passivo, eis que até o momento não está cadastrado nos autos.

Intimem-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.: 81102 Nr: 683-92.2015.811.0078

 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): RR BATISTA CIA LTDA-ME, JOSINO 

RODRIGUES BATISTA, ROBSON RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às referência 67 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

23 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, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto aos valores Bloqueados 

consoante juntada datada em 02/03/2018(ref. 70) no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena dos valores serem desbloqueados em favor do executado.

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.: 99835 Nr: 4500-54.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE OENNING MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY COUTINHO DE LARA, HOSPITAL E 

MATERNIDADE RENATO SUCUPIRA, MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA OENNING CROTTI - 

OAB:11.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, MARCOS 

CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à Contestação 

apresentada à ref. 29.

Após, com a juntada da impugnação, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108720 Nr: 1206-02.2018.811.0078

 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: ELOIR SELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, via carta precatória, e a citação do Município de 

Sapezal na pessoa de seu representante legal.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109815 Nr: 1965-63.2018.811.0078

 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: Adriana Dantas Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109976 Nr: 2062-63.2018.811.0078

 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: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 2283-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA CRISPIM CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108427 Nr: 1035-45.2018.811.0078

 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: MPDEDMG, JSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, via carta precatória, e a citação do Município de 

Sapezal na pessoa de seu representante legal.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107628 Nr: 541-83.2018.811.0078

 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: MARIA SUELI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, estando 

presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em 

caráter liminar, para determinar a internação compulsória de ANNE 

ANTHONNIELLY RONDON , devendo os requeridos, de forma solidária, no 

prazo de 10 (dez) dias, franquear, pelo período necessário e às suas 

expensas, clínica especializada pública ou privada, para o devido 

tratamento de desintoxicação, sob pena de multa diária, no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo 

descumprimento, ressalvada a possibilidade de bloqueio judicial nas 

contas dos requeridos para custeio do tratamento em caso de 

recalcitrância do cumprimento da liminar.EXPEÇA-SE mandado de 

internação, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao Município. Na 

tentativa de evitar-se a segregação desnecessária, caberá ao Município, 

conforme o local em que se der a internação, a apresentação de relatórios 

médicos quinzenais, a explicitar as condições do paciente. A todo 

momento, mesmo fora dos referidos relatórios, de forma justificada, o 

profissional designado poderá conceder alta ao paciente.CITEM-SE os 

Requeridos para que, querendo, e no prazo legal, apresentem resposta, 

sob pena de revelia consoante preconizado no CPC. Ressalto, desde já, 

que a citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa 

de seu procurador Jurídico, via remessa dos autos, eis que o feito tramita 

de forma Virtual, e a citação do Município de Sapezal na pessoa de seu 

representante legal.Intime-se a DPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107635 Nr: 546-08.2018.811.0078

 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: SEVERINA DOS SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, estando 

presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em 

caráter liminar, para determinar a internação compulsória de DIOGO DOS 

SANTOS, devendo os requeridos, de forma solidária, no prazo de 10 (dez) 

dias, franquear, pelo período necessário e às suas expensas, clínica 

especializada pública ou privada, para o devido tratamento de 

desintoxicação, sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo 

descumprimento, ressalvada a possibilidade de bloqueio judicial nas 

contas dos requeridos para custeio do tratamento em caso de 

recalcitrância do cumprimento da liminar.EXPEÇA-SE mandado de 

internação, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao Município. Na 

tentativa de evitar-se a segregação desnecessária, caberá ao Município, 

conforme o local em que se der a internação, a apresentação de relatórios 

médicos quinzenais, a explicitar as condições do paciente. A todo 
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momento, mesmo fora dos referidos relatórios, de forma justificada, o 

profissional designado poderá conceder alta ao paciente.CITEM-SE os 

Requeridos para que, querendo, e no prazo legal, apresentem resposta, 

sob pena de revelia consoante preconizado no CPC. Ressalto, desde já, 

que a citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa 

de seu procurador Jurídico, via remessa dos autos, eis que o feito tramita 

de forma Virtual, e a citação do Município de Sapezal na pessoa de seu 

representante legal.Intime-se a DPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77305 Nr: 1524-24.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR HARTMANN, LENICE MARIA HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

decisão prolatada nos autos em 25.01.2018, transcrita a seguir:

 "Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls. 191/195 requerendo a penhora online 

via BACENJUD em nome do executado, em virtude do não pagamento 

voluntário da condenação.

Com efeito, DEFIRO a penhora online no valor apresentado na planilha de 

fls. 191/195, 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 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados nos termos do artigo 854 § 3º 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 Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

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 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 25 de janeiro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110668 Nr: 2446-26.2018.811.0078

 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: CLEONICE DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:MT 17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110777 Nr: 2516-43.2018.811.0078

 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: MARILENE ZIELINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 2491-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 

98 e 99 do CPC.Verifica-se dos autos, em especial das alegações da 

parte autora, que esta possui a guarda de fato do filh0 e, ao que parece 

despende os cuidados necessários para o bom e saudável 

desenvolvimento da prole, de modo que se deve aplicar o disposto no art. 

33, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim 

disciplina:“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se 

a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros.Assim, CONCEDO a guarda provisória do infante 

MARCO ANOTNIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO ao genitor ANTONIO 

MANOEL DA CONCEIÇÃO, a qual tem por obrigação prestar toda 

assistência que a criança necessita. Expeça-se termo de guarda 

provisória.Quanto às visitas, fixo que deverão ser exercidas de forma 

livre, desde que, obviamente, em horários condizentes com a condição da 

criança e previamente avisando o genitor por questões de organização da 

rotina do menor.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a 

pauta do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a 

Requerente, consignando que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação “é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 

334, §2º do CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não 

apresentação de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as 

alegações feitas na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE 

GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110722 Nr: 2475-76.2018.811.0078

 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: DARIO FRANHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCON COM. DE COTAS DE CONSORCIO, 

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 2551-03.2018.811.0078

 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: MARCOS CESAR MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110669 Nr: 2447-11.2018.811.0078
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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: LUIZ NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 2585-75.2018.811.0078

 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: DARCI ANTONIO FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 1761-63.2011.811.0078

 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): FÁTIMA TERESINHA HONAISER LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91147 Nr: 1058-59.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYLA FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos,Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário e Pedido Liminar de 

Indisponibiliade de Bens interposto pelo Ministério Público em face de Keyla 

Ferreira Mendes em razão de a mesma ter apresentado atestados 

médicos falsificados para informar que apresentava gestação de risco e, 

posteriormente, para informar que havia perdido gêmeos durante o parto. 

(fls. 01/231).(...)RECEBO A INICIAL e determino a CITAÇÃO da requerida 

para apresentar contestação, no prazo legal, consoante art. 17, § 9º da 

Lei nº 8.4291992.Intimem-se. Assim sendo, proceda a Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91147 Nr: 1058-59.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYLA FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 297 e 300, § 1°, do Código 

de Processo Civil c.c artigo 7º e 16, da Lei 8.429/1992, DEFIRO o pedido 

liminar para DECRETAR a indisponibilidade dos bens de KEYLA FERREIRA 

MENDES, até o limite do valor de R$ 60.926,96 (sessenta mil, novecentos e 

vinte e seis reais e noventa e seis centavos) em função dos fatos 

noticiados na inicial.Intime-se a requerida para que se abstenha da pratica 

de quaisquer atos que impliquem em alienação de seu patrimônio pessoal, 

sob pena de “poder” caracterizar hipótese de nulidade.Outrossim, nos 

termos do § 3º do art. 17 da Lei 8429/92, intime-se o Município de Sapezal 

- MT, para, querendo, ingressar no presente feito.Oficie-se. Notifique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110538 Nr: 2379-61.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO PINTO DA LUZ, ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA para:1) DETERMINAR O BLOQUEIO via RENAJUD do veículo 

PLACA ADA 6999.2) DETERMINAR aos Requeridos apresentem a cópia da 

Certificado de Registro do Veículo (CRV) devidamente autenticada, cópia 

das taxas Emissão do CRV e CRLV, despesas cobradas pelo DETRAN/MT, 

o comprovante de depósito extrato de conta corrente ou poupança em 

nome da Primeira Requerida ou para onde fora transferido o dinheiro da 

presente negociação e demais documentos que fizeram necessário para a 

presente negociação, bem como, as declarações do Imposto de Renda 

referentes ao ano calendário 2018 sobre o exercício 2017 para 

verificação de caixa para compra do referido veículo supracitado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-14.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RUBENS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES NOGUEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para a data de 23/07/2018 às 15h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-59.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ARINILZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIDAIANA SMANIOTTO ROMERA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 23.07.2018 às 

14h00min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-44.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GODOY INGLEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 23.07.2018 às 

14h20min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-29.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 23.07.2018 às 14h40min na 

sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 024/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO a comemoração do Santo Padroeiro deste Município, 

Santo Antônio, no dia 13 de junho, em virtude da Lei Municipal nº 318/2001 

de 21.12.2001.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 13 de junho de 2018 (quarta-feira) em virtude do feriado 

municipal, ressaltando que o cartório de Registro Civil deverá trabalhar em 

regime de plantão, durante o período supracitado nos termos da Portaria 

nº 1.167/2011/PRES.

Art. 2º - ESTABELECERque os prazos processuais que vencerem nesta 

data, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 

14 de junho de 2018 (quinta-feira).

Art. 3º - Publique-se, Comunique-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia a 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao Representante da OAB desta 

Comarca, afixando-se a presente no local público de costume.

Tabaporã - MT, 11 de junho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

Edital

EDITAL Nº 008/2018/DF

O MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, Dr. 

Rafael Depra Panichella, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

convocação da voluntária abaixo descrita para comparecimento à 

entrevista pessoal no Fórum da Comarca de Tabaporã, nos termos do art. 

3º, §2º, do Provimento nº 16/2014/CM, a realizar-se a partir das 10 horas 

do dia 15/06/2018;

1 – Erika Thais Nogueira dos Santos – Comparecer às 10h00min;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Etienne 

Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, Gestora Geral que o digitei.

Tabaporã, 08 de junho de 2018. RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz 

Substituto e Diretor do Foro 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10032 Nr: 890-53.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma de Paula da Silva, João Luiz Baranoski
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Aristides José Botelho de Oliveira - 

OAB:MT/3.911

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos à defesa para manifestação, nos termos da 

determinação de fl. 1014-verso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos em Correição. Preliminarmente, defiro a oitiva dos acusados na 

presente oralidade. A) Considerando a ausência das testemunhas Sara 

Lima de Morais, Maria de Jesus Camargo e Valmor Teofilo Doisch em que 

pese devidamente intimadas às fls. 201, designo a data 04 de Julho de 

2018, às 14h30min para suas inquirições, devendo ser expedido mandado 

para condução coercitiva. Intime-se para comparecer na solenidade ora 

designada, a testemunha de defesa Jovanil Pinheiro Arruda, atentando-se 

ao endereço acima informado. B) Como testemunha do Juízo, intime-se 

para comparecimento na audência supracitada, desde já deferindo 

eventual condução coercitiva do Sr. Rafael, esposo da testemunha Sara 

(mora perto do bar onde ocorreu o incidente, em uma casa de balaústras). 

C) No que se refere ao pedido de liberdade provisória dos acusados, 

tenho que não houve qualquer mudança no quadro fático para ensejar 

suas solturas. Verifica-se que prisão cautelar se difere da prisão 

definitiva, motivo pelo qual não merece prosperar a tese entabulada pela 

defesa, considerando que a prisão cautelar se presta para tutelar bem 

jurídico diverso da prisão definitiva, ou seja, são fundamentos diferentes. 

Da mesma forma, se percebe que o delito, em tese, se dá na forma 

qualificada e, eventual condenação, não traria o regime aberto como 

citado pela defesa. Ainda, como lembrado pelo Ministério Público, em 

relação ao acusado Edilson faltam, inclusive, elementos de identificação 

pessoal, de modo a impossibilitar a garantir a aplicação da lei penal. (...) 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Saem os 

presentes intimados, sendo que a defesa dispensa o comparecimento dos 

réus na solenidade acima designada. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11731 Nr: 470-77.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Adriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do retorno dos autos do TRF da 1ª região, abram-se vistas do 

presente feito às partes para, no prazo legal, requererem o que 

entenderem de direito e interesse.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10025 Nr: 891-38.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Fávaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazôniaphos Nutrição Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:MT/ 3.162

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo legal, manifestem acerca da 

proposta de honorários periciais de fls. 177/178.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22839 Nr: 752-13.2014.811.0094

 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 Aparecida Genitori Delmonico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista ao Instituto requerido, para manifestação, conforme 

requerido à fl. 80.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21302 Nr: 670-16.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 Vistos em correição.

Abra-se vista do presente feito à parte requerida para, no prazo legal, se 

manifestar quanto ao laudo pericial de fl. 135.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26822 Nr: 294-88.2017.811.0094

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à 

incompetência arguida às fls. 36/41, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7726 Nr: 655-91.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Acacio Barros, Maria Botelho Barros, Vilma 

Teresinha Pedra Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar de Oliveira, Cleidice Oliveira, 

Sebastião Aparecido Nogueira, Catarina Maria Marques, Diomar Guazi, 

Luzia Rorato Guazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Oliveira Guimarães - 

OAB:MT/ 4.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 
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OAB:6543/MT, Jucelina Diniz - OAB:12372/PR

 Vistos em correição.

 Verifica-se que devidamente intimada para cumprimento espontâneo da 

sentença, a parte executada permaneceu silente, razão pela qual foi 

penhorado via BACENJUD os valores contidos às fls. 362/363 e fl. 365.

Devidamente intimados os executados deixaram de interpor embargos à 

execução, tendo a parte exequente pleiteado a liberação do valor 

penhorado via alvará judicial.

Destarte, determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor 

do exequente, observando os dados bancários indicado à fl. 370, para 

levantamento dos valores descritos nos ofícios de fls. 363 e 365.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações do valor depositado em favor do 

exequente.

Após, cumpridas todas as determinações, remeta-se o presente feito ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25995 Nr: 931-73.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzenir Esteves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, ciente da manifestação e 

documentos juntados pela parte autora às fls. 488/498, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1º, do 

CPC.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerida, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2658 Nr: 647-51.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Rady de Almeida, Jorge Rady de Almeida Júnior, 

Maria do Carmo Bitetti Rady de Almeida, Auricélio Thomaz de Andrade 

Rocha, Marina Apparecida Vaz Porto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita 

Figueiredo Silva, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Policarpo de Souza - 

OAB:47149-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Melgarejo 

de Vargas - OAB:6632A

 Vistos em correição.

I – Em consonância com o disposto no art. 465, §4º, do CPC, DEFIRO o 

postulado de fls. 1578, sendo assim, expeça-se alvará para levantamento 

da proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

periciais, procedendo com o levantamento em favor do perito Daniel Vilmar 

Bess, ante o início dos trabalhos;

II – INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

PROCEDAM com o depósito do valor remanescente dos honorários 

periciais, eis que, a perícia já se encontra designada para ocorrer no dia 

25 de junho de 2018, as 13:00 horas.

III – No mais, DILIGENCIE-SE a Sra. Gestora Judicial para que todas as 

determinações fixadas em decisão de fls. 1547/1548 sejam cumpridas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3861 Nr: 738-44.2005.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio Melozzi, 

Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17824-O, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fernanda 

Gavioli Fachini - OAB:11032, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/O, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557/O, LUIS 

FELIPE MEDINA MEDINA FERREIRA - OAB:15546, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Danilo Shindi Yamakishi - OAB:SP/288.942, João 

Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, Victor Augusto 

Portela - OAB:SP/337.194

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 1039, a qual determinou que os presentes 

autos permaneçam aguardando a realização da perícia determinada no 

processo código 22298.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Vistos em correição.

I – Em atenção ao certificado às fl. 394, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do 

feito, mormente cumprindo a decisão de fls. 390 e, assim, depositando o 

valor dos honorários periciais, na proporção que lhe compete, isto no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob 

pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6893 Nr: 1921-50.2005.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, João Roberto 

Pulzatto, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi, Ednilson 

Antonio Melozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, João 

Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 727, sendo assim, permaneçam os presentes 

autos aguardando a realização da perícia determinada no processo código 

22298.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29432 Nr: 1738-59.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Germano da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor GERMANO DA CONCEIÇÃO, desde o pedido 

administrativo indevidamente indeferido (25/01/2017 – fls. 34), bem como, 

para determinar a conversão do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ desde a data de realização da perícia médica (11/11/2017 – 

fls. 56), e data de início de pagamento na data desta sentença, via de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs 

juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar 

em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

(...)PRECLUSA a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29430 Nr: 1736-89.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Severo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor COSMO SEVERO DE ANDRADE, desde o 

pedido administrativo indevidamente indeferido/cessado (05/09/2017 – fls. 

27), bem como, para determinar a conversão do auxílio-doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a data de realização da perícia 

médica (11/11/2017 – fls. 39), e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.Providências FinaisOs juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) .PRECLUSA a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24691 Nr: 86-41.2016.811.0094

 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: Rita de Souza Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DETERMINO que a Secretaria da Vara, em cumprimento da decisão de 

fls. 30, CERTIFIQUE nos autos o resultado das citações/intimações 

determinadas por este juízo, além da tempestividade das manifestações 

dos intimados, providenciando as expedições necessárias e, certificando 

eventual decurso do prazo de manifestação dos interessados, das 

Fazendas e dos confinantes;

II – Não havendo intimação da Fazenda Pública Estadual e Municipal, fica 

desde já DETERMINADO o cumprimento de aludida providência, na forma 

da decisão de fls. 30;

III – Por fim, permaneçam os presentes autos aguardando o cumprimento 

da determinação constante no item "II" de Fls. 81, inerente a juntada dos 

documentos, e quando ocorrer o decurso de aludido prazo, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23696 Nr: 341-33.2015.811.0094

 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): JOÃO ESTEVÃO KULIG - ME, João Estevão 

Kulig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, os presentes autos registrado sob n.º 

341-33.2015.811.0094 – cód.: 23696.

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

1. Relatório

Trata-se de execução de título extrajudicial, proposta por HSBC BANK 

BRASIL S/A, em face de JOÃO ESTEVÃO KULIG – ME e JOÃO ESTEVÃO 

KULIG.

O feito tramitava regularmente, quando às fls. 42/44, as partes 

comunicaram que ocorreu a composição amigável, juntando o acordo 

extrajudicial entabulado.

É o sucinto relatório.

 2. Fundamentação

Da análise atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice.

Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta seus jurídicos 

efeitos, sendo a transação assinada pelas partes, bem como, por duas 

testemunhas.

3. Dispositivo

Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

encartado às fls. 42/44, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC/15, via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente demanda, com julgamento 

de mérito.

4. Providências Finais

Deixo de fixar condenação a título de custas ou honorários advocatícios, 

eis que, já consta no acordo por ora homologado que estas despesas 

serão de responsabilidade dos executados.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26629 Nr: 148-47.2017.811.0094

 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: Ambrozio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda, José Moretzsohn de Castro, Silvanete Maria Martins Siqueira, Thaiza 

dos Santos Pedroso, Marcos Andrade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – DETERMINO que a Secretaria da Vara, em cumprimento da decisão de 

fls. 22, CERTIFIQUE nos autos o resultado das citações/intimações 

determinadas por este juízo, além da tempestividade das manifestações 

dos intimados, providenciando as expedições necessárias e, certificando 

eventual decurso do prazo de manifestação dos interessados, das 

Fazendas e dos confinantes;

II – Uma vez transcorrido o prazo postulado pela UNIÃO às fls. 50 e, não 

constando qualquer manifestação inerente a eventual interesse na lide, 

fica desde já DETERMINADA a reiteração da intimação anteriormente 

realizada;

III – Sem prejuízo das providências alhures, considerando que a requerida 

apresentou defesa suscitando questão preliminar (fls. 34/35), intime-se a 

parte autora para querendo, impugnar a contestação, no prazo legal, sob 

pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30658 Nr: 348-20.2018.811.0094

 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: Fabrizio Julie Damo, José Esperidião da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moreira da 

Silva Masiero - OAB:23400, Carlos Melgar Nascimento - 

OAB:MT/17.735, Flavio de Pinho Masiero - OAB:13.967/MT, José 

Antonio Bizão Basso - OAB:21707

 Vistos em correição.

Tendo em vista que no feito principal ainda não ocorreu à citação do 

executado, bem como, que ambos os processos tramitam em conjunto, 

determino que se aguarde a formalização da citação nos autos de código 

30481 (em apenso), para fins de saneamento simultâneo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30481 Nr: 261-64.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Correia de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Renato da Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Melgar Nascimento - 

OAB:MT/17.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que até o presente momento o executado não foi citado 

dos termos da presente ação, EXPEÇA-SE competente mandado de 

CITAÇÃO do executado, nos termos dos artigos 806 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20257 Nr: 547-52.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 (...) 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em relação ao delito 

previsto no art. 147, caput, do Código Penal ocorreu o advento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109 do Código Penal pátrio, e com 

fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, 

com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do denunciado ABRÃO ALVES GUIMARÃES pelo advento 

da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos, apenas em relação ao delito descrito no art. 

147, caput, do Código Penal.No mais, DETERMINO o regular 

prosseguimento em relação ao delito descrito no art. 129, §9º, do Código 

Penal (por duas vezes), sendo assim, aguarde-se o cumprimento da carta 

precatória expedida às fls. 110, com a finalidade de inquirição da 

testemunha Sildeni Pereira Rumanski.Retornando a aludida missiva 

devidamente cumprida, certifique-se e intimem-se as partes para que, no 

prazo legal, apresentem suas alegações finais, isto sucessivamente, 

iniciando com o Ministério Público.Caso contrário, restando infrutífera a 

tentativa de inquirição da aludida testemunha, certifique-se e remetam-se 

os autos ao MPE para que, ciente do resultado, apresente novo endereço 

ou requeira o que de direito para prosseguimento do feito.Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30246 Nr: 124-82.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cavagnoli e Lavarda Ltda - ME, MOACIR CAVAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo os embargos tempestivos (art. 915, do CPC), diante da certidão de 

fl. 25.

Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10369 Nr: 1231-79.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Patricia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos à parte requerente, para dar o profícuo 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6531 Nr: 1554-26.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Scheneider - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a requerente para efetuar o preparo da carta 

precatória expedida à Comarca de Juara/MT, possibilitando com isso sua 

distribuição no juízo deprecado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29461 Nr: 1759-35.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cavagnoli e Lavarda Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o termo de acordo extrajudicial encartado às fls. 31/33, 

muito embora tenha sido protocolado através do Peticionamento eletrônico 

nestes autos, trás em seu bojo referência a processos que tramitam em 

outras Comarcas, em nada se comunicando com o presente feito, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, se manifestem quanto ao teor do acordo de fls. 31/33, 

mormente informando se este também engloba o saldo em execução 

nestes autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25389 Nr: 496-02.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em correição.

Considerando que a denuncia foi recebida em 25/04/2017 (fls. 56/57), bem 

como, que foi publicada a sentença condenatória em 07/03/2018, cuja 

pena final do réu foi de 03 (três) meses de detenção, tem-se a 

inocorrência da prescrição retroativa, eis que, ainda não decorreu o prazo 

trienal desde o último lapso interruptivo.

Sendo assim, INTIME-SE o réu da sentença proferida às fls. 104/113 e, 

com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, DETERMINO:

a) Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à Vara de 

Execuções Penais que o réu esteja submetido;

b) Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF;

c) Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes;

d) Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20633 Nr: 922-53.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada 02 (dois) anos de reclusão, levando-se o prazo 

prescricional para 4 (quatro) anos, nos moldes do Artigo 109, V, do CP. 

Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 04/04/2013 (fls. 

71), com a publicação da sentença condenatória se dando em 07/03/2018 

(art. 389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 4 (quatro) anos, 

tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua 

forma retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em 

favor do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. “Ex 

positis”, considerando que em relação ao delito pelo qual o réu foi 

condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao 

disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e com fundamento 

no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, com 

permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE DE ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS, pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera 

origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o 

Art. 1.387 da CNGC que aduz: “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”.Ciência ao 

Ministério Público. Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29285 Nr: 1657-13.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos à parte requerente, para dar o profícuo 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27442 Nr: 634-32.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA à autora IRENE SATELES, desde o pedido administrativo 

indevidamente indeferido/cessado (31/07/2016 – fls. 23), bem como, para 

determinar do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde 

a data de realização da perícia médica (11/011/2017 – fls. 70/71), e data 

de início de pagamento na data desta sentença, via de consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 
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prestação se tornou devida.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO à 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar 

em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. (...) 

.PRECLUSA a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10998 Nr: 622-62.2010.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Juarez de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a requerente, para que promova o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 2013-08.2017.811.0094

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Maria de Figueiredo Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos à parte requerente, para dar o profícuo 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10588 Nr: 210-34.2010.811.0094

 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): Vilibaldo João Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos à parte requerente, para dar o profícuo 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9080 Nr: 715-93.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovane Luiz Rohenkohl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Pimentel Marcovici - 

OAB:29624/PR, Atila Sauner Posse - OAB:35249/PR, Diego Arturo 

Resende Urresta - OAB:37.298 OAB/PR, Fernando Muniz Santos - 

OAB:22384/PR, Luiz Fernando Araújo Pereira Júnior - 

OAB:PR/25.930, Tâmili Kiara Betezek Rodrigues - OAB:PR/41.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a exequente para dar o profícuo andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26212 Nr: 1082-39.2016.811.0094

 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): Paulo de Tarso Gabriel de Oliveira, Patriani 

Nagy de Oliveira, José Lima de Carvalho Neto, Transportes Vale Oliveira 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:RS/78.123, Jair Demétrio - OAB:RS/93.907-A

 DECISÃO> RECEBIMENTO DE RECURSO

Vistos em correição.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Aos (a) apelados (a) para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26025 Nr: 950-79.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronei Alves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos ao requerido para manifestar acerca do laudo 

pericial de fl. 83.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12249 Nr: 243-53.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tomazzoni Baó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO> RECEBIMENTO DE RECURSO

Vistos em correição.

 Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25700 Nr: 722-07.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins, Charles Edilson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Lanot Holsbach - 

OAB:20.112-B, Luiz Sérgio Rossi - OAB:MT/10.089-A, Paula 

Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo 

Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 Vistos em correição.

Diante do retorno dos autos da instância superior, abram-se vistas aos 

réus para, querendo, se manifestem no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25193 Nr: 382-63.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25075 Nr: 296-92.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODELCY DE ALMEIDA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 908-69.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez, proposta por Vilmar Gonçalves Borges em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências 

FinaisCom espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte 

requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 

10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade deferida às fls. 47, resta suspensa a exigibilidade de tais 

verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, 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 exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15.INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22221 Nr: 309-62.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurivan Pinheiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.

Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo acusado, fl. 155, (art. 593, 

I do CPP), eis que tempestivo, consoante certidão de fl. 157.

Nomeio para apresentar as razões do recurso o Dr. Magaiver Baesso dos 

Santos, advogado militante nesta comarca. Desde já arbitro os honorários 

advocatícios de no valor 05 URH, nos termos da tabela da OAB/MT.

 Abra-se vistas dos autos à defesa para apresentar as razões do 

recurso, no prazo legal, (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público Estadual, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24622 Nr: 39-67.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em correição.

 Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo acusado, fl. 155, (art. 

593, I do CPP), eis que tempestivo, consoante certidão de fl. 157.

Nomeio para apresentar as razões do recurso o Dr. Geraldino Viana da 

Silva, advogado militante nesta comarca. Desde já arbitro os honorários 

advocatícios de no valor 05 URH, nos termos da tabela da OAB/MT.

 Abra-se vistas dos autos à defesa para apresentar as razões do 

recurso, no prazo legal, (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público Estadual, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22839 Nr: 752-13.2014.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Aparecida Genitori Delmonico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista ao Instituto requerido, para manifestação, conforme 

determinado à fl. 80.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21586 Nr: 958-61.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolgran Araújo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:MT/3099, Denovan Isidoro de Lima Junior - OAB:MT/17.114-O

 Vistos em correição.

RECEBO o recurso interposto às fls. 150/154, nos termos do art. 82 da Lei 

9.099/95.

 Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 

(dez) dias (artigo 82, § 2º, da Lei 9.099/95).

A seguir, com ou sem resposta encaminhem-se estes autos à Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43236 Nr: 2199-28.2013.811.0108

 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: PEDRO JOSINO OLIVEIRA DA SILVA, RITA DE CACIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martinelli, Maria Cassia Couto Martinelli, 

Marcio Adriano Martinelli, Antonio Martinelli Junior, Ariella Martinelli, 

DANIELA BASO MARTINELLI, Maurel Jose Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Fonseca Broca - 

OAB:8441-B, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de solicitar devolução das cartas precatórias ou 

informações acerca dos seus cumprimentos, em atenção à recomendação 

da correição, tendo em vista que os atos deprecados encontram-se 

juntados aos autos as fls. 186/206 e 219/238, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias 

dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1287-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDEILSON SALES LOPES, JHEMISON 

CARNEIRO SILVA, RAFAEL ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

- OAB:9869/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 21011/O, JOSE 

AECIO PIRES SALOMÉ - OAB:OAB/TO 3111

 Autos n°: 1287-26.2016.811.0108 (Código 53416)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Credeilson Sales Lopes e Outros

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Primeiramente, em cumprimento ao disposto no Acórdão proferido em sede 

de Recurso em Sentido Estrito (f.447-454), determino a imediata expedição 

do contramandado de prisão em desfavor do acusado Jhemison Carneiro 

Silva, atualmente foragido.

Ademais, dando seguimento ao feito, certifique-se quanto a correta 

intimação dos acusados sobre a decisão de pronúncia e, em seguida, 

transcorrido o prazo para recurso, intimem-se a Acusação e a Defesa 

para apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências, nos termos do artigo 422 do Código de Processo 

Penal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

 Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de junho de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 59826 Nr: 2234-46.2017.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHAND AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Vinícius de Morais Balan - OAB:80.936/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2234-46.2017.811.0108 (Código 59826)

Requerente: Marchand Agrícola e Pecuária Ltda

Requerido: Everton Baldissera

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que o requerente apresentou como caução o próprio bem a 

ser arrestado, determino a sua intimação para que ofereça caução idônea 

(CPC, art. 300, §1), no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da 

decisão judicial derradeira.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de junho de 2018.

GEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000115-61.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE DE CHAVES (REQUERIDO)

ENIO PEREIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000115-61.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA - MT0012584A-O 

REQUERIDO: ENIO PEREIRA DE ASSIS, ALCEU JOSE DE CHAVES 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 03/07/2018 Hora: 14:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária
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Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37818 Nr: 378-63.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DE CAMARGO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 378-63.2010.811.0085 – (Código 37818)

Requerente: Joana de Camargo Vieira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 138/139 por Joana 

de Camargo Vieira, contra sentença proferida às fls. 137/137-v, sob a 

alegação, em suma, de que a mencionada sentença fora omissa, visto que 

deixou de condenar a autora nas custas de honorários sucumbenciais.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Pois bem. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso II, do 

CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na 

sentença.

Alega o embargante que a sentença proferida por este juízo fora omissa, 

tendo em vista que deixou de condenar a autora nas custas de honorários 

sucumbenciais.

Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que de fato houve 

omissão na parte dispositiva da sentença, uma vez que não houve 

deliberação a respeito dos honorários sucumbênciais.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida pela parte embargante, razão 

porque, SUPRINDO a omissão ali apontada, nos termos do art. 1.022 do 

CPC, a decisão objurgada deverá constar a seguinte redação em seu 

dispositivo:

“CONDENO a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da execução, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”

Mantenho os demais termos da sentença.

 Cumpra-se o remanescente da r. decisão de fl. 148.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 05 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 413-81.2014.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática de atos 

infracionais supostamente perpetrados pelo adolescente Hiago Luiz 

Cappelari.

Após um ato e outro, o MPE manifestou-se às fls. 84/85, pugnando pela 

extinção da pretensão socioeducativa estatal em relação ao adolescente 

representado, uma vez que teria completado 21 (vinte e um) anos de 

idade.

Pois bem.

Da leitura dos argumentos lançados na cota ministerial supracitada, bem 

como dos elementos de informação até então colhidos, vejo que assiste 

razão ao “Parquet”. Afinal, não restam dúvidas de que o representado 

completou 21 (vinte e um) anos no curso do processo, mormente pela 

Carteira de Identidade de fl. 35.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. 

IMPLEMENTO DA IDADE DE 21 ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Caso 

concreto em que o representado completou 21 anos de idade no curso da 

representação, não estando mais sujeito à jurisdição da infância e da 

juventude, descabido, portanto, aplicar-lhe qualquer medida 

socioeducativa, impondo-se a extinção do processo”. (negritou-se)

 Posto isso, ACOLHO o pleito em questão e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso VI, do CPC c/c o artigo 152 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as providências e baixas 

de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61169 Nr: 526-30.2017.811.0085

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SEREZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:10629

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55968 Nr: 720-98.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIMIR JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE, GILSON FINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº 720-98.2015.811.0085 (Código 55968)

Requerente: Gladimir Jose Rodrigues

Requerido: Campos Veículos LTDA-ME e outros

Vistos.

Considerando a declinação de fl. 55, nomeio em substituição à advogada 

anteriormente nomeada o ilustre advogado Dr. Allan Barros dos Santos, 

honorários conforme arbitrados à fl. 53.

Intime-se da nomeação, nos moldes da r. decisão de fl. 53.

DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que certifique-se acerca 

da citação das requeridas, conforme expedição de carta precatória à fl. 

54.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 05 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 53870 Nr: 841-63.2014.811.0085

 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: IRANI ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA ROSA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a publicar pela segunda vez o edital 

expedido em 13.03.2018:

 " EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS-

 AUTOS N.º 841-63.2014.811.0085 -Código 53870

 ESPÉCIE: Interdição->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRANI ROSA COELHO

PARTE REQUERIDA: SONIA ROSA COELHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.500,00

O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) de Direito da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, foi decretada a interdição de Sonia Rosa 

Coelho declarando sua incapacidade relativa nos termos do art. 4º, III, do 

Código Civil, para exercer pessoalmente atos ou certos atos da vida civil, 

nomeando como sua Curadora definitiva Irani Rosa Coelho, tendo como 

causa da interdição deficiência mental, cognitiva congênita, DÉFICIT 

COGNITIVO, nos termos da sentença proferida nos autos às fls. 46, 

abaixo transcrito o dispositivo legal.

SENTENÇA: "...Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição de 

Sônia Rosa Coelho, assim o faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curadora definitiva 

Irani Rosa Coelho, devidamente qualificada. Inscreva-se a presente 

sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC e art. 9º, III, do Código Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de inscrição, publique-se na Imprensa Oficial 

por 03(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao 

MPE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61353 Nr: 635-44.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE BORGES DEOCLECIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 13/12/2017, às 17:30 horas.

Intimem-se para comparecimento o Secretário Municipal de Saúde, bem 

como a Secretária de Assistência Social.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 1019-07.2017.811.0085

 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: MARINES DO AMARAL LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61848 Nr: 915-15.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA RIBEIRO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61782 Nr: 877-03.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 862-34.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIA APARECIDA CONSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61272 Nr: 596-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARET DE LOURDES PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61212 Nr: 555-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NILSON ZDEPSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 470-94.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DOMINGUES DE OLIVEIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 456-13.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACI REZER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60935 Nr: 393-85.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIS TEREZINHA CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 370-42.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI DE LOURDES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60685 Nr: 280-34.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSE DE PADUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21.097-O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 127-98.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FERNANDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1331-17.2016.811.0085

 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: ILIDIO GOMES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57433 Nr: 119-58.2016.811.0085

 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: OLIVA JUDITE GUSBERTI SAVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33611 SC, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, 
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RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 1162-64.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVAL MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ARAUJO BARCELOS - 

OAB:OAB MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:OAB/MT 

7.255, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51637 Nr: 325-77.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CAETANA NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MS 8.270, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51626 Nr: 313-63.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANE DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 275-85.2012.811.0085

 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 GONÇALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente intimo o requerente 

para manifestar-se nos autos acerca da perícia médica, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59018 Nr: 906-87.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA, BRANDINA DA SILVA, 

ADRIANO DAMBROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a intimar o autor do documento juntado à fl. 

33 (citação do devedor Antônio da Silva), para querendo manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53887 Nr: 854-62.2014.811.0085

 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: RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Certifico e dou fé que passo a intimar as partes da certidão de fl. 71, para 

pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 992-68.2010.811.0085

 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: FABIANO MIGUEL HASSLINGER VITORINO, NELSO 

TARIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VITÓRIO MANZUTTI, IVANETE 

APARECIDA P. MANZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, intimo a(s) 

parte(s) que, o início dos novos trabalhos periciais, sera no dia 

17/07/2018, às 9:00horas, na cidade de Terra Nova do Norte/MT em frente 

ao Forum, onde o perito se reunirá com os assistentes técnicos das 

partes, para em conjunto definirem o cronograma de execução dos 

trabalhos periciais de campo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54014 Nr: 947-25.2014.811.0085

 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: JERSON BENÍCIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:17179

 Certifico nos termos da legislação processual, que intimo a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33618 Nr: 1112-53.2006.811.0085

 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: LINDOMAR ANTUNES, MARCELINA ANTUNES ROSI, ARI 

LUIZ ROSSI, MARLEI ANTUNES, MARIA TERESA ANTUNES, MARIA 

ALBERTINA ANTUNES, DAVI DENNING, ALBERTINO ANTUNES, 

ANTONINHA BRANDÃO ANTUNES, JANETE DOS SANTOS ANTUNES, 

SIDNEI ANTUNES, NILCE GALVAN, OSMAR ANTUNES, SIRLEI ANTUNES, 

IVA CACHOEIRA ANTUNES, AUGUSTO ANTUNES, VALDEMAR ANTUNES, 

LEONILDE ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da legislação processual, que, decorreu o prazo de 

90(noventa) dias, deferido na decisão de fls. 98.

Certifico ainda, que impulsiono os presentes autos, para intimar a parte 

autora/requerente, para diligênciar o necessário para o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54162 Nr: 1021-79.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a parte 

autora, para manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias, acerca do Oficio 

encaminhado pelo COREJ/CR - 20946/2018 (juntado às fl. 61), informando 

que o valor da RPV de fls. 45, foi transferido para a Conta Única do 

Tesouro Nacional no mês de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52703 Nr: 1339-96.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, intimada via carga 

dos autos em 26/01/2018 (carimbo recebimento fl. 177v), a parte 

REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE a IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO, acostada às fls. 178-186 (protocolado em 15/02/2018).

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Impugnação à Execução interposto às 

fls. 178-186, para querendo, manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-79.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JAKSON PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 26 de julho de 2018, às 14h00min., intimando-a ainda do inteiro 

conteúdo da decisão proferida nos autos que deferiu o pedido liminar.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA INTERDIÇÃO - PRAZO: 10 (DEZ) 

DIAS

 A Doutora Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, Juíza de Direito em 

Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, aos terceiros e eventuais interessados, que se 

processam por este juízo, os Autos de Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a -  > P r o c e d i m e n t o s 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO n° 664-89.2015.811.0077– Código 

56737, promovida por Edna Cristina Villalba da Silva em desfavor de 

MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, RG: 418.059 SSP/MS, CPF: 

469.084.391-00, Filiação: José Ramão da Silva e Maria Vicencia da 

Conceição, brasileira, casada, aposentada, TORNANDO PÚBLICA a r. 

sentença prolatada às fls. 32, a qual declara a INTERDIÇÃO de MARIA 

NILDA DA SILVA LOURENÇO, acima qualificada, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do Artigo 4º, III, do Código Civil, e, de acordo com o Artigo 1.775 do 

Código Civil.

 SENTENÇA: "Vistos, etc. EDNA CRISTINA VILLALBA DA SILVA ajuizou 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO de MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, ambas 

qualificadas nos autos, alegando que a interditanda não tem condições de 

reger sua própria vida, por sofrer de alienação mental por Mal de 

Alzheimer e Esquizofrenia. Atestado médico às fls. 11. Laudo pericial às 

fls. 22/23. Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou 

pugnando pela procedência da demanda, nomeado a requerente como 

curadora da interditanda. Relatei. Decido. Depreende-se dos autos que a 

requerida deve, realmente, ser interditada, pois o laudo pericial de fls. 

22/23 demonstra que é totalmente incapaz de gerir seus atos, de modo 

que é desprovido de capacidade de fato. Ante o exposto, decreto a 

interdição da requerida MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com o art. 1.775 do Código 

Civil, nomeio-lhe como Curadora a requerente EDNA CRISTINA VILLALBA 

DA SILVA. Em obediência ao disposto no art. 9º, III, do Código Civil, 

cumpra-se o disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente Termo de Curatela. Arbitro honorários 

advocatícios em favor do advogado dativo Dr. Obadias Coutinho dos Reis, 

OAB/MT 7.877, no valor de 3 URH, correspondente a R$ 2.504,16, 

consoante Tabela da OAB/MT. Serve esta sentença como certidão para 

fins de cobrança. P. R. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 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, 

Analista Judiciário, digitei.

 Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 11 de junho de 2018.

 José Carlos de Souza Cândido Gestor Judiciário Autorizado pelo Artigo 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-32.2018.8.11.0077
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000052-32.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. 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. O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Realizados os cálculos, expeça-se 

RPV ou precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a 

possibilidade de o exequente renunciar ao montante que exceder o limite 

legal da RPV. Fica condicionada a expedição do alvará de levantamento de 

valores ao prévio depósito em definitivo na Secretaria do original do título 

executivo, mediante certidão nos autos, o qual deverá ser remetido ao 

executado (Fazenda Pública), para controle. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro à parte exequente o 

benefício da justiça gratuita. Isento o executado. P.R.I. Com fundamento no 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Expedido o alvará de 

levantamento de valores, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 11 de junho de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-17.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000053-17.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Diante da inércia do executado no oferecimento de 

resposta, que equivale ao reconhecimento do pedidio inicial, 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. O cálculo de liquidação do débito será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Realizados os cálculos, expeça-se RPV ou precatório, conforme o valor 

da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao 

montante que exceder o limite legal da RPV. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo na Secretaria do original do título executivo, mediante certidão 

nos autos, o qual deverá ser remetido ao executado (Fazenda Pública), 

para controle. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro à parte exequente o benefício da justiça gratuita. Isento o 

executado. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Expedido o alvará de levantamento de valores, ao arquivo, 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 11 de junho de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 1329-25.2018.811.0102

 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: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIONES DE OLIVEIRA, BRENO PANTOJA 

LEMOS, JOSÉ DA ROCHA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

LAERCIO BENFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1329-25.2018.811.0102

Código nº: 122953

Vistos etc.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência para o DIA 06 DE JULHO DE 2018 ÀS 

16H30MIN. Assim, deixo para apreciar o pleito liminar após a realização do 

ato.

A parte autora deve trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação.

 CITE-SE, com as advertências legais, o requerido e intime-o para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

De Feliz Natal para Vera-MT, 07 de julho de 2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 1329-25.2018.811.0102

 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: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIONES DE OLIVEIRA, BRENO PANTOJA 

LEMOS, JOSÉ DA ROCHA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

LAERCIO BENFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

para o dia 06 de JULHO de 2018, às 16h30min, neste Juízo, bem como 

para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO AUTOR E DAS 

TESTEMUNHAS à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimá-lo ainda 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, bem como para 

juntar nos autos, as guias devidamente pagas para distribuição da Carta 

Precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes 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 
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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:

 Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal apresentar 

as primeiras declarações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Caso seja negativa a tentativa de citação do acusado, considerando que 

mesmo após diligências realizadas pelo Ministério Público na tentativa de 

localizar o acusado, todas foram infrutíferas, estando este, portanto, em 

local incerto e não sabido, a sua citação por edital é medida que se 

impõe.Assim, desde já, sendo negativa a citação do acusado, DEFIRO o 

pedido ministerial de ref. 56. DETERMINO a secretaria que promova a 

citação por edital do acusado Flávio Eduardo Soares Rodrigues, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE. 

CITEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.De Feliz Natal para Vera, 

29 de maio de 2018.Juliano Hermont Hermes da SilvaJuiz de Direito em 

Substituição Legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66535 Nr: 529-80.2007.811.0102

 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: JANDIR MIGUEL SCHWADE, ROSANI INES EBERT 

SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor para, querendo, no prazo legal, 

manifestar sobre a petição de fls. 388/389.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65350 Nr: 908-55.2006.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT 3.530-A

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, requer o que entender de direito, conforme decisão de fl. 289 

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 68051 Nr: 939-07.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor para, querendo, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição de fls. 191/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71547 Nr: 651-54.2011.811.0102

 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: PAULO SERGIO BODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:18.677, CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - OAB:11432 A, MARCIA 

PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9846 MT

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca da certidão de decurso de 

prazo expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 101706 Nr: 931-54.2013.811.0102

 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: ADÃO ARCHANGELO DALLATESTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo legal, 

manifestar sobre os Embargos de Declarações de fls. 111/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63354 Nr: 351-05.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal, dar 

andamento no processo sob pena de extinção, nos termos da decisão de 

fl. 254.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 186-55.2005.811.0102

 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, ERIVELTON MUNARETTO, IVAIR 

DAMBROS REOLON, ROSANGELA MUNARETTO, ARMELINDO 

MUNARETTO JUNIOR, IVANDRO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se em relação a penhora "on line" realizada às fls. 225/229.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65632 Nr: 1197-85.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIAGRO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTRO ANTONIO DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimação dos Advogados das partes, para manifestação no prazo legal, 

acerca da certidão de fls. 360 dos autos, bem como para requererem o 

que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112209 Nr: 1315-12.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GARCIA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 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 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112647 Nr: 1494-43.2016.811.0102

 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: ADSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 Tendo em vista a regularidade de seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes acima, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do 

NCPC.Isentas as partes de custas e despesas processuais, haja vista o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita.Expeça-se Mandado de 

Averbação do Divórcio, caso não tenha sido realizado.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 105966 Nr: 701-41.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS MACHADO DE OLIVEIRA, Cpf: 

04774889199, Rg: 2394541-9, Filiação: Cecilia Vidal Machado e Adilson 

Aparecido Oliveira, data de nascimento: 02/04/1987, natural de 

Brasnorte-MT, solteiro(a), Telefone 66996052630. 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: Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela requerente, em desfavor do 

requerido, para: (i) conceder, definitivamente, a guarda dos menores 

KLEYTON RODRIGO MENON DE OLIVEIRA e HALERRANDRO APARECIDO 

MENON DE OLIVEIRA, a seu genitor, Sr. Douglas Machado de Oliveira, com 

fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n.° 8.069/90; e, (ii) conceder à 

requerida o direito de visitas aos filhos que será exercida de forma livre; 

(iii) condenar a requerida a pagar aos filhos, a título de pensão alimentícia, 

a quantia mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

salário-mínimo, sendo que tal valor deverá ser pago todo dia 10 (dez) de 

cada mês, mediante depósito bancário, ou diretamente ao genitor, 

mediante apresentação de recibo, (iv) condenar a requerida ao pagamento 

de 50% das despesas extraordinárias dos filhos, tais como, médico, 

medicamentos, material escolar, etc. Assim, Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências, com estrita observância de todas as normas previstas na 

CNGC/MT.

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, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Vera, 07 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121024 Nr: 363-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL NORTE INDÚSTRIA DE PORTAS E BATENTES 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 363-62.2018.811.0102.

 Código n°: 121024

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE a conversão dos autos principais (Código 

145-44.2012.811.0102) em virtuais, bem como os apensem aos presentes 

embargos.

Ressalto que a jurisprudência admite a propositura dos embargos à 

execução sem a garantia do juízo quando a parte, citada por edital, é 

representada nos autos por curador especial, traduzindo exceção a regra 

do artigo 16, § 1° da LEF:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — DEVEDOR CITADO 

POR EDITAL — REVELIA — NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL — 

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS — GARANTIA DO JUÍZO — DESNECESSIDADE 

(...) Não se pode exigir do curador especial, ao atuar na representação de 

devedor revel, citado por edital ou por hora certa, que ofereça garantia ao 

juízo, para oposição de embargos à execução fiscal, sob pena de 

inviabilizar o exercício de seu múnus público e vulnerar, por 

consequência, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa (...) Recurso provido em parte. (Ap 127491/2013, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, 

Publicado no DJE 01/07/2015).

 Assim, ante a tempestividade (ref. 8), RECEBO os embargos à execução.

Acrescente-se que, na toada do que dispõe o “caput” do artigo 919 do 

CPC, incidente ao caso por força do art. 1º da LEF, os vertentes embargos 

possuem apenas efeito devolutivo, já que a parte interessada não 

formulou pedido em sentido contrário, tal qual reclama o artigo 919, § 1º, 

do CPC.

CITE-SE o exequente para impugnar os embargos, 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.: 121028 Nr: 367-02.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER WATHIER ME, WALTER WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 367-02.2018.811.0102.

 Código n°: 121028

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE a conversão dos autos principais (Código 

437-34.2009.811.0102) em virtuais, bem como os apensem aos presentes 

embargos.

Ressalto que a jurisprudência admite a propositura dos embargos à 

execução sem a garantia do juízo quando a parte, citada por edital, é 

representada nos autos por curador especial, traduzindo exceção a regra 

do artigo 16, § 1° da LEF:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — DEVEDOR CITADO 

POR EDITAL — REVELIA — NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL — 

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS — GARANTIA DO JUÍZO — DESNECESSIDADE 

(...) Não se pode exigir do curador especial, ao atuar na representação de 

devedor revel, citado por edital ou por hora certa, que ofereça garantia ao 

juízo, para oposição de embargos à execução fiscal, sob pena de 

inviabilizar o exercício de seu múnus público e vulnerar, por 

consequência, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa (...) Recurso provido em parte. (Ap 127491/2013, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, 

Publicado no DJE 01/07/2015).

 Assim, ante a tempestividade (ref. 8), RECEBO os embargos à execução.

Acrescente-se que, na toada do que dispõe o “caput” do artigo 919 do 

CPC, incidente ao caso por força do art. 1º da LEF, os vertentes embargos 

possuem apenas efeito devolutivo, já que a parte interessada não 

formulou pedido em sentido contrário, tal qual reclama o artigo 919, § 1º, 

do CPC.

CITE-SE o exequente para impugnar os embargos, no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 
 
 

EDITAL Nº 005/2018 
 

O Doutor Alexandre Delicato Pampado, Meritíssimo Juiz de Direito Diretora do Foro 
da Comarca de Primavera do Leste-MT., no uso de suas atribuições Legais e na forma 
da lei, torna público o Gabarito Preliminar das provas realizadas no dia 10/06/2018, 
concernentes ao PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 
ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR EM 
DIREITO, ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em conformidade com o Edital n. 02/2018 e 
pelas regras gerais contidas no Edital n. 008/2011/PRES-TJ, abaixo discriminados: 

 
 

 
CURSO: DIREITO 

 
 

01 B 
02 A 
03 C 
04 B 
05 B 
06 A 
07 D 
08 D 
09 C 
10 D 

11 C 
12 C 
13 C 
14 D 
15 B 
16 A 
17 C 
18 D 
19 A 
20 A 

21 D 
22 B 
23 C 
24 B 
25 A 
26 D 
27 B 
28 C 
29 C 
30 B 

31 A 
32 D 
33 C 
34 B 
35 D 
36 A 
37 B 
38 C 
39 A 
40 C 

 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
 

01 B 
02 A 
03 C 
04 B 
05 B 
06 A 
07 D 
08 D 
09 C 
10 D 

11 C 
12 C 
13 C 
14 D 
15 B 
16 A 
17 C 
18 D 
19 A 
20 A 

21 A 
22 D 
23 A 
24 A 
25 D 
26 A 
27 B 
28 C 
29 C 
30 A 

31 D 
32 D 
33 C 
34 A 
35 A 
36 B 
37 C 
38 D 
39 C 
40 C 
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OBSERVAÇÃO: 
 
1. O Candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da 
prova deverá apresentá-lo em até 02(dois) dias úteis a contar desta publicação; 
 
2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá interpor recurso de forma 
escrita e direcionado à Diretoria do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT; 
 
3. Os prováveis recursos relativos a este Processo Seletivo serão analisados e decididos 
pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários; 
 
4. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação 
clara, objetiva e consistente; 
 
5. Se o exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 
questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido; 
 
6. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as 
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial; 
 
7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de gabarito definitivo. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aos 11 dias do 
mês de junho do ano de dois mil e dezoito. Eu_(Cleide Vivian de Oliveira Neves), 
Gestora Geral e membro da Comissão do Concurso, que digitei e subscrevi.  
 
 
 
ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 
Juiz Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 05/2018/DF 
 
 
O MM. Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juara/MT, Dr. Fabrício 
Sávio da Veiga Carlota, no uso de suas atribuições legais, consubstanciada na 
Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional da Justiça e 
Provimento nº. 05/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas 
neste município para participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter 
recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de 
Juara/MT. 
 

1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 
Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 
recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio financeiro a 
elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que adequem 
as exigências da Resolução nº. 154, do CNJ. 

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 

 
2. Quem pode participar: 

 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 
regularmente constituídas, desde que: 
 

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social 

voltado a criança e adolescente; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de 

prestação de serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em 

conflito com a Lei; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias 

psicoativos; 
g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 

 
2.1  Quem não pode participar 
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a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações 
filantrópicas; 

d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Poder Judiciário. 
 

2.2.  Prazo e local da inscrição: 
 
O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais para cadastrar 
será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, sendo que o cadastro deverá 
ser realizado na Comarca de Juara/MT. 
 

3. Da documentação: 
  
As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos descritos 
no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ. 
 

3.1.  Da seleção e divulgação do resultado: 
 

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a 
equipe da Diretoria; 

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que tiverem os 
cadastros aprovados. 

 
 

3.2. Apresentação do Projeto: 
 

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) dias, no 
modelo previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da publicação da 
listas das entidades que estão com os cadastros regulares; 

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. 
 
 

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este 
Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos omissos serão decididos por este 
Juízo. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Juara-Mt, Estado de Mato Grosso, aos 
11.6.2018 (onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito). Eu, Silvana Ribeiro da 
Silva, Gestora Geral de 2ª Entrância, que o digitei. 
 
 
FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Entidade  

CNPJ  

Responsável  

CPF  

Competência Mês:                          Ano: 

 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 

  

  

  

  

Saldo inicial total (A)  

 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 

Nº de 

ordem 

Data Descrição R$ 

    

    

    

Total dos recebimentos do mês(B)  

 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 

Nº de 

ordem 

Data Descrição R$ 

    

    

    

Total dos recebimentos do mês(C)  
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APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 

Saldo inicial total (A)  

(+) Total dos recebimentos do mês (B)  

(-) Total dos pagamentos do mês (C)  

(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  

 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 

  

  

  

  

Saldo inicial total (E)  

 

Local, data 

Responsável, assinatura. 

 

Observações: 

 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período 

em Caixa e/ou Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número 

de conta. 

2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada 

recebimento, em ordem cronologia da data do efetivo recebimento (regime 

de caixa). Acrescentar linhas que se fizerem necessárias. 

3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada 

pagamento, em ordem cronológica da data do efetivo pagamento (regime 

de caixa). No caso dos pagamentos, cheques não compensados no mesmo 

mês devem ser considerados na planilha do mês de compensação do 

cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 

4 – Dos documentos    – todos os documentos informados 

serão baseados em documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas 

ficais, cupons fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, recibos de 
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salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 7.32.48, II – c, do 

Provimento. Anexar extrato bancário do período. 

5 – Da prestação de contas final   – deverá ser acompanhada de 

Relatório detalhado, assinado pelo responsável da entidade beneficiada, 

contendo informações tais como: execução do objeto e atingimento dos 

objetivos; meta alcançada, população beneficiada, avaliação de qualidade 

dos serviços prestados, montante de recursos aplicados; descrição do 

alcance social; localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo; 

demais informações ou registros e, especialmente, detalhar as atividades 

realizadas no atendimento ao público alvo, inclusive com registro 

fotográfico(item 7.32.48, II – a). 
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade interessada 

Nome Completo da Instituição: 

 

CNPJ: 

Natureza Jurídica: 

Endereço: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do diretor da instituição: 

 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do diretor da instituição: 

 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 

7.32.28: 

 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e 

registrado em cartório; 

b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios 

ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade 

pública solicitante; 

c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas 

nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

ENTREVISTADOR: 

 

INSTITUIÇÃO: 

 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 

 

DATA: 

HORÁRIO: 

1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

1.1 NOME: 

1.2 FUNÇÃO: 

1.3 TELEFONE: 

 

 

2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE 

 

2.1 NOME: 

2.2 FUNÇÃO: 

2.3 TELEFONE:  

2.4 OBSERVAÇÕES: 

 

 

3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

3.1 – Períodos e Turnos 

(   ) Dias úteis 

[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 

(   ) Sábados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
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Domingos 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

Feriados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de 

delito: 

 

 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante 

ao ano?(Interrupção dos serviços 

prestados) 

 

 

Obs.: 

3.5 – Existe algum benefício que 

pode ser oferecido ao prestador de 

serviços (vale transporte, alimentação 

etc.)? 

 

*Se a resposta for SIM especifique. 

 

(    ) Não 

 

(    ) Sim 

4 – INSTALAÇÕES  

4.1 – Como é o acesso à instituição? 

 

 

 

 

(   ) Fácil 

(   ) Difícil 

 

Obs.: 

 

4.2 – O espaço físico, em termos de 

estrutura, organização, segurança, 

mobiliário e manutenção são: 

 

(    ) Adequado 

(    ) Razoável adequado 

(    ) Precisa de melhorias 
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Obs.: 

 

4.3 – Caso de necessidade, é 

oferecido ao prestador de serviços 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

Obs.: 

 

4.4 – Em caso de emergência, há 

equipamentos de combate à incêndio 

disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 

 

(     ) Não 

 

Obs.: 

 

4.5 – Em caso de acidente com o 

prestador de serviços, qual o 

procedimento a ser adotado pela 

instituição? 

Obs.: 

 

 

 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

ENSINO/CRECHE 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/  
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Noite (    ) 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 
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MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

OUTROS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 

 

 

Observações gerais: 

 

 

Assinaturas: 

 

Técnico responsável pelo relatório 

 

Presidente/Diretor da Instituição 

 

Disponibilizado - 12/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10273 Caderno de Anexos - 14 de 29



ANEXO IV 

 

1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 

 

1.1 Título do Projeto; 

1.2 Nome da Entidade; 

1.3 Endereço da Entidade; 

1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 

1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 

1.6 Conta Bancária. 

 

2. Justificativa: 

Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a 

necessidade do projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância 

do projeto, para as pessoas envolvidas na instituição e quais áreas o projeto 

se voltará. 

 

3. Objetos do Projeto: 

 

Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre 

relacioná-los com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e 

concisão. 

 

4. Público alvo: 

 

Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do 

público alvo a ser beneficiado com o projeto. 

 

5. Impacto: 

 

Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto 

para o público que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a 

justificativa. 
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6. Recursos materiais: 

Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao 

objeto da aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na 

unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo estes legíveis, contendo 

nome de um responsável devidamente identificado e com validade no 

momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 

 

6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 2  

Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; 

Valor da Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x 

valor da unidade; Total 2 =  soma da coluna Total 1. 

 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Atividade          Jan 

2015 

Fev 

2015 

Mar 

2015 

Abr 

2015 

Mai 

2015 

Jun 

2015 

Jul 

2015 

Ago 

2015 

Set 

2015 

Out 

2015 

Nov 

2015 

Dez 

2015 

 

 

 

            

 

8 – Recursos Humanos 

 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 

identificação (RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão 

participar da respectiva execução; 
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9 – Proficiência 

 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 

proficiência. 

 

 

10 – Conclusão 

 

APÊNDICES 

 

REFERÊNCIAS 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA MUTUM 
 
EDITAL N.° 6/2018/DF/NM 
 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Nova 
Mutum/MT, Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da Lei, em conformidade com o disposto no Edital nº 014/2012-GSCP e Edital nº 
3/2018/DF/NM, torna público o GABARITO DEFINITIVO e o RESULTADO FINAL do 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado da Comarca de Nova Mutum – Nível 
Superior, referente aos Autos nº 2252-02.2018.811.0086 (116812). 
 
GABARITO DEFINITIVO 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 DEFINITIVO 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. 
 
RESULTADO FINAL CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
CL INSCRIÇÃO NOME PF 
1º 016 CLAUDINÉIA MARIA DOS SANTOS 77,5 
2º 030 LUCAS COSTA 75,0 
3º 052 TATIANE DOS SANTOS FLORES 75,0 
4º 053 EMERSON NORBERTO DA SILVA 75,0 
5º 062 DANIELLA ALVES DO NASCIMENTO 72,5 
6º 020 JOSÉ JÚNIOR SILVA VASCONCELOS 72,5 
7º 040 ALEXANDRA BONIFÁCIO ELGER 67,5 
8º 058 CAROLAYNE BISPO MEIRA 65,0 
9º 050 BRUNA DA SILVA BORGES 65,0 
10º 032 MIGUEL ANGELO BOTTEGA 65,0 
11º 054 GABRIELE KENER DA SILVA 62,5 
12º 001 NIANI SOARES DE LIMA 60,0 
13º 015 JAMILLE DA SILVA 57,5 
14º 027 JESSICA NAYARA PIERI 57,5 
15º 037 DIANA CARLA RADESKI 55,0 
16º 003 ZILMA CANDIDO SALINO DA SILVA 55,0 
17º 044 ANA PRICILA BUSS SOUZA 55,0 
18º 064 VIVIANE KELIN ALMEIDA ZANDONAI 50,0 
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RESULTADO FINAL CURSO ADMINISTRAÇÃO 
 
CL INSCRIÇÃO NOME PF 
1º 059 EGINALDO DA SILVA ALMEIDA 77,5 
2º 065 GIOVANA PORTELA BRITO 77,5 
3º 025 PRISCILA ALVES GONÇALVES RAMOS 72,5 
4º 045 NAYANE REGINA MARQUES RIBEIRO 72,5 
5º 056 ALANNY SILVA DE ALMEIDA 67,5 
6º 010 BÁRBARA LETÍCIA OLIVEIRA DE ARRUDA 65,0 
7º 039 MAYARA WAECHTER 62,5 
8º 007 ANTÔNIA GABRIELA ARAÚJO SILVA 57,5 
9º 041 CARLA LOHANA SOARES DA SILVA 57,5 
10º 008 ADRYELLI ALVES DA SILVA 55,0 
 
RESULTADO FINAL CURSO DIREITO 
 
CL INSCRIÇÃO NOME PF 
1º 061 ELISA BALDISSERA 72,5 
2º 012 BRUNA MEZZADRI FACCIO 70,0 
3º 048 IASMINN DAMANN 65,0 
4º 018 CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA 65,0 
5º 022 FERNANDA KATIE SUZUKI 60,0 
6º 013 PRYCILLA MELDOLA RIBEIRO MENDES 60,0 
7º 024 ELLEN THAIS BONAFÉ 57,5 
8º 034 AMANDA KRAJEWSKI FINOTO 57,5 
9º 011 GUSTAVO RIBEIRO TERUEL 55,0 
10º 017 GUILHERME FRANÇA ARQUAZ 55,0 
11º 046 DENISE DE FÁTIMA FREIBERG 52,5 
12º 021 EVERTON COSTA FOLLMANN 50,0 
13º 002 SINTHIA KARINE GIOMBELLI 50,0 
14º 036 FLÁVIA LUIZA MARCON CONSTANTINO 50,0 

 
CL – Classificação 
PF – Pontuação Final 
 
Observações: 
1. O critério de desempate utilizado para os candidatos que obtiveram a mesma 
pontuação foi aquele estabelecido no Edital nº 014/2012-GSCP: “7.4 Em caso de 
empate, será priorizado o candidato que: a) Tiver cumprido maior parte do curso; b) 
Apresentar melhor pontuação na prova de Português; c) Tiver maior idade”. 
 
2. Os candidatos poderão interpor recurso somente por meio de requerimento à Central 
de Administração do Fórum de Nova Mutum, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
publicação do presente Edital, em conformidade com o item 8 do Edital n. 
014/2012/GSCP de 16.6.2012. 
 
3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 
4. Não será aceito recurso interposto por qualquer outro meio além do previsto. 
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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, 8 de junho 
de 2018. 
 
CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO 
Juiz de Direito Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 
 

EDITAL N. 04/2018/DF 
 

V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI 

 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari-MT – 
Doutor Fabio Alves Cardoso, tendo em vista a não apresentação de recursos, 
CONVOCA os candidatos abaixo descritos para comparecerem à prova escrita, nos termos 
do Edital 02/2018/DF, devendo ser observado o seguinte: 
 
DATA DA PROVA: 17 de junho de 2018 
                                                      
HORÁRIO: 09 horas MT (horário oficial de Cuiabá/MT) 
 
DURAÇÃO: 3h (três horas) 
 
LOCAL DA PROVA: Master Centro Educacional, localizado na Rua Antônio Inácio, nº 
699, centro, Alto Taquari. 
 
O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local 
da realização das provas. Deverão os candidatos, no momento da realização da prova, fazer 
estrita observância ao item 6 do Edital 02/2018/DF. 

 
Candidatos CONVOCADOS: 
Ensino Superior - Administração 

 
Inscrição Nome SALA 

006 Carla A. Padilha Rosa Belin 01 
043 Layslla Rodrigues Silva 01 

 
 
Ensino Superior - Ciências Contábeis  
 

Inscrição Nome SALA 
003 Cassia de Souza Silva 01 
015 Hadrya Lethicia Souza Pace 01 

 
 
Ensino Superior - Direito 
 

Inscrição Nome SALA 
018 Eline Bertini de Lima 01 
053 Ayslan Vieira L. dos Santos 01 
055 Evandro Almeida França 01 
060 Jessana Silva       01 
061 Joelma Coimbra dos Santos       01 
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Ensino Médio 
 

Inscrição Nome SALA 
001 Vitória Cristina Silva Oliveira 02 
002 Kauani Rocha de Morais 02 
004 Laila Gabriela Cardozo Carron 02 
005 Tálitta Beatriz Martins Carrijo 02 
007 Luiz Felipe Martins 02 
008 Enrico Lopes Lemos 02 
009 Helen Tamires Lazzeri dos Santos Barbosa 02 
010 Eduarda Rita Souza da Silva       02  
011 Leandra Rita Souza da Silva 02 
012 Rayssa Camargo Rodrigues 02 
013 Amanda Aparecida Mundim de Lima 02 
014 Matheus Souza Teixeira 02 
016 Tereza Victória Bezerra Dias 02 
017 Hagna Kalline Oliveira Barbosa 02 
019 Alesandy de Freitas Carvalho 02 
020 Lindaci Felix Menezes 02 
021 Gabriela Costa da Silva 02 
022 Luiz Rafael de Lima Garcia 02 
023 Laura Tawany A.R. Gonçalves 02 
024 Sandielly Silva Oliveira       03 
025 Ana Maryelle Andrade Batista       03  
026 Maria Clara de Melo Barbosa       03 
027 Karolaine Souza Paixão       03 
028 Gabriele Tamires dos Santos Silva       03 
029 Gabriel dos Santos Rodrigues       03 
030 Gabriel Alves       03  
031 Franciele Furtado Silva       03  
032 Rafael Nunes da Silva       03 
033 Orivaldo dos Santos Rodrigues Neto       03 
034 Walison Belo Ferreira Silva       03  
035 Mariana Gouveia da Cota       03 
036 Leonardo Silvério Inácio     03  
037 Maria Eduarda Menezes Andrade     03  
038 Priscila Menezes da Rocha     03 
039 Daniely Menezes da Rocha     03  
040 Emilly Aparecida Coracini     03 
041 Lorrayne Ferreira de Menezes     03  
042 Caroliny Castro Lopes     03 
044 Naire Rodrigues de Souza     04 
045 Vitória Jesus dos Santos Rodrigues     04 
046 Aleff Jhonatam Souza Bergamini     04  
047 Eveny Souza Bergamini da Silva     04 
048 André Felipe de Oliveira Nunes     04 
049 Cirlene Quaresma Lopes     04  
050 Ivonaldo T. da Silva     04  
051 Jakeline Kellen Alves Pereira     04 
052 Maicon Oliveira A. dos Santos     04 
054 Ana Luiza Silva de Azevêdo     04 
056 João Paulo Rodrigues Malheiros     04  
057 Gisele Gusmão de Almeida      04 
058 Rian Junior S..Machado      04 
059 Phedro Vinnycius do Nascimento Borges     04 
062 Pabline de Jesus     04 
063 Mayana Martins Guimarães     04  
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064 Karina Sirqueira Vieira     04 
065 Wagner Santos Dias     04 

 
 

 
Alto Taquari, 11 de junho de 2018. 

 
 
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 

O EXMO SR. DR. RENATO DE ALMEIDA COSTA FILHO – MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPUTANGA, no uso de suas atribuições 
legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da 
Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público as INSCRIÇÕES 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS no Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 
para estudantes do Ensino Médio e Superior em Direito para a Comarca de Araputanga/MT, 
mediante as condições estabelecidas no Edital N. 01/2018/DF, disponibilizado em  
17/05/2018, no DJE n. 10258.  
 
1 - DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS  - NIVEL MÉDIO 
 

  Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

001 Marcela Fernanda Rodrigues Soares 

002 Thiago Vink Alexandre de Oliveira 

003 Carolina Oliveira da Conceição 

004 Fabrizia de Souza Braz 

005 Ujheferson Mateus Garcia de Santana 

006 Gustavo Oliveira de Jesus 

007 Camila Lopes de Oliveira 

008 Wallison Frank de Souza Sudré 

009 Natanael Victor Barbosa da Conceição 

010 Aline Pereira Alves 

011 Sabrina Lucas Aguiar 

012 Vitoria Ferreira Carvalho 

013 Karen Gisely Gama Teles 

014 Vitor Gabriel de Carvalho Candeias 

015 João Vitor da Silva 

016 Mateus Guilherme Rocha da Silva 

017 Sabrina Luisa de Melo Barth 

018 Matheus Cabral Reis 

019 Poliana Padovam Mendes 

020 Maria Eduarda de Jesus Guedes Rocha 

021 Gabrielly Araujo Faria Macedo 

022 Wallace Kauã Gomes Fernandes 

023 Sthefania Ferreira Pascoal 

024 Amanda Karolliny Pavesi Brandão 

025 Nicolly Cristiny Mendes do Nascimento 

026 Rayssa Gabrielly Freza Ribeiro 
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027 Amanda Antonielle Macedo de Souza 

028 Marcus Vinicius Moreira Lima 

029 Kamila Neres de Lima 

030 João Lucas Borgues Almeida 

031 Tiago Henrique Moreira Neres 

032 Matheus Santos Tosta 

033 Kalita Junia da Silva Londres 

034 Jaíza Freitas Mequias 

035 Taina Santos Furlani 

036 Samara Pinheiro de Souza 

037 Ana Carla Sousa Ramos 

038 Hugo Humberto Pereira Batista 

039 Lais Vieira Duarte 

040 Isadora Carla Grillo 

041 Janieli Ester Freitas da Silva 

042 Paula Benedita de Oliveira França 

043 Karyna Ramos Ferreira 

044 Anathalia Pereira Patricio 

045 Tamires Aparecida dos Santos 

046 Jeferson Santos Vieira 

047 Samile Karolaine da Silva Rosa 

048 Enzo Henrique Silva Oliveira  

049 Felipe Perez Alves 

050 Douglas Peres Leite 

051 Carlos Eduardo de Jesus Nascimento 

052 Dioneia Oliveira Rodrigues 

053 Adalberto Junior Bilk de Souza 

054 Willkerson Inácio Borges 

   
2  - DAS INSCRIÇÕES  DEFERIDAS  NIVEL  SUPERIOR  EM  DIREITO  
 

  Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

001 Fabiana kely de Souza Sodré 

002 Reginaldo Soares de Moura 

003 Isabella Paiva Ribeiro 

004 Vanessa Fernandes de Souza 

005 Antonio Marcos Correa de Miranda Neto 

006 Ana Clara Moreira de Bortoli 

007 Welves Laet Oliveira Filho 
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008 Isabely Gomes Azevedo 

009 José Almério Queiroz da Mata 

010 Victor Valentin Araujo Silva 

011 Julicys Milani Carmo 

012 Isis Cardoso Marins de Carvalho 

013 Verena Dalas Mendes Alves 

014 Natalia Neves Moreira 

015 Rilberthi Menezes Mequias 

016 Kelly Souza de Oliveira 

017 Eduarda Pardim Lopes 

018 Ellen Caroline Silvério da Silva 

019 Evelyn Mamedes Ferreira 

020 Danielly Alves de Aquino  

021 Thais Virginia Ribeiro Luz 

022 Bruna Tamires Reis da Costa 

023 Nerenice Alves de Oliveira 

024 João Antonio  Dias de Oliveira 

025 Carlos Leonardo Inocencio 

026 Rudson Cesar da Silva 

027 Tayna Pereira Rodrigues 

028 Camilla Oliveira Rios 

029 Rhillary Milleid Tosta 

030 Guilherme Dantas Teixeira 

031 Anielle Roberta Sousa Delmondes 

032 Matheus Antoniassi Ferreira 

033 Karolyne da Silva Francisco 

034 Eduarda Roberta dos Santos Araujo 

035 Nelma Marta de Oliveira 

036 Hugo Lincoln Marques Merino 

037 Regina Gontijo de Mendonça Azevedo 

038 Maycon Brendon de Oliveira Silva 

039 Jaqueline Ferreira de Abreu 

040 Erik Ferreira Mamedes 

041 Beatriz Cebalho Gonçalves de Farias 

042 Klitya Stefani Maulaz Oliveira 

043 Anderson Alvaro Alves de Almeida 

044 Marcus Andrey Gobatte de Mattos 

045 Mariana Gonçalves Silva 
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3  - DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS -      Não houve. 
 
4 - 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 átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 
Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de junho de dois mil e 
dezoito (06/06/2018).  
 
Eu,(Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier) Gestora Geral, que o digitei. 
 
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito – Diretor do Foro. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 

4º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 
COMARCA DE POCONÉ-MT.  
 
 
EDITAL N.º 009/2018/DF 
 
 
A. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito Presidente da Comissão de Apoio ao 
Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital, em substituição ao 
edital n. 07/2018-DF, torna público o RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESSO 
SELETIVO DE ENSINO MÉDIO, da prova realizada no dia 08 de outubro de 2017, em 
conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de 
Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8.813, em 17.06.2012 e Edital 
nº 003/2017/DF de 13.07.2016, deste Juízo. 

 
ENSINO MÉDIO 

 
NÍVEL: Ensino Médio 
TIPO DE VAGA: Ampla concorrência 

INSC NOME RG CLASS NOTA SITUAÇÃO 

004 Maria Sabrina Arruda Soares Fenelon 2352643-2 1º 60 Classificada 

007 Anna Júlia Leite Pereira 2151385-6 2º 60 Classificada 

011 João André Souza Santos 2891408-2 3º 60 Classificado 

006 Jadyéllen Dyonara de Almeida Silva 297862-9 4º 57,5 Classificada 

002 Jardel Santos Fenelon 2481600-0 5º 55 Classificado 

003 Valdinéia da Costa e Silva 2796780-8 6º 52,5 Classificada 

005 Francisco Matheus A. Soares Fenelon  2352637-8 7º 52,5 Classificado 

010 Rafaela Cristina Alves Pereira 2727837 8º 50 Classificada 

 
Observação: 

1. O candidato que pretender interpor recurso deverá apresentá-lo no prazo de 
02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital; 

2. Para recorrer o candidato deverá protocolar as razões do recurso junto ao 
Fórum desta Comarca de Poconé/MT, sito Avenida Dom Aquino nº 372 – 
Centro; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada, 
para tanto, a data da interposição no endereço acima indicado; 

4. Não será aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 
além do previsto; 

5. O resultado preliminar poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. 
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6. 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; 

7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito oficial definitivo. 

8. Visando o princípio da publicidade do certame, torno público que não houve 
candidato aprovado no 4º Processo Seletivo para Contratação de Estagiário do Fórum 
da Comarca de Poconé-MT, para o Nível Superior. 

 
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 átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 
Poconé, Estado de Mato Grosso, em 11 de junho 2018. Eu, (Aroldo Júnior) Gestor 
Administrativo, que o digitei e assino. 

 
 

Kátia Rodrigues Oliveira 
Juíza de Direito - Diretora do Foro 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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