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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001589-16.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO Advogado(s) do 

reclamante: TAINA DE CAMPOS RONDON REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração interpostos, pelo requerente Lourival França de Araújo. Alega, 

em apertada síntese, que a r. sentença se omitiu na informação da (data 

de início de implantação de benefício) DIP e ausência de determinação 

para implantação imediata do benefício. A parte requerida apresentou 

recurso de apelação no ID 13411287. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. DECIDO. Sem delongas, é certo que a omissão se 

configura com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto 

(fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual 

o Magistrado deveria se manifestar, mas, não o faz. Pois bem. 

Reexaminado o a decisão, verifico inexistir obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada. Com efeito, forçoso mencionar que os embargos 

declaratórios em comento têm nítida intenção de discutir matéria de mérito, 

o que, diga-se de passagem, não encontra lugar no procedimento erigido 

pela parte autora/embargante. Deste norte, vê-se claramente a 

inadequação do procedimento, uma vez que as irresignação apontada 

pelo embargante deveria ser objeto de procedimento próprio (Apelação), o 

que certamente não fora observado. Sendo assim, os presentes 

embargos de declaração não merecem guarida, não pela impossibilidade 

de sua interposição, mas sim por não desempenhar, de fato, a sua 

finalidade, pois, como já destacado, pretende a parte autora, nitidamente, a 

discussão de matéria de mérito. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos 

de Declaração possui a função integrativa, tendo por objeto sanar 

eventual omissão, obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os vícios 

alegados, impõe-se que os Embargos sejam desprovidos. 3- “[...] 2. O 

prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de 

origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o 

chamado prequestionamento explícito. [...]” (STJ - EDcl no REsp 

1020777/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz). 4 - Aclaratórios rejeitados. (ED 

109263/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) 

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento 

dos requisitos legais e a inexistência de omissão, não conheço destes 

embargos de declaração. Ressalto, novamente, que qualquer irresignação 

do interessado em relação à decisão prolatada deveria ser objeto de 

recurso cabível na espécie, eis que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. Diante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida 

e JULGO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, 

nenhuma omissão na sentença publicada, nos termos dos incisos I, II e III 

do art. 1.022 do NCPC, razão porque a MANTENHO nos moldes em que 

proferida. Sem prejuízo considerando que a parte autora interpôs recurso 

de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar suas 

contrarrazões, nos termos do § 3º do art. 1.010 do CPC, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região, para 

apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta, 12 de junho de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000247-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANY PEREIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000247-33.2018.8.11.0007 

AUTOR: JERRY ADRIANY PEREIRA MORAIS Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência antecipada e 

restabelecimento do beneficio ajuizada por JERRY ADRIANY PEREIRA 

MORAIS em face do INSS, ambos devidamente qualificados. Assevera que 

estão preenchidos os requisitos legais, juntou aos autos o requerimento 

administrativo efetivado, comprovando que a autarquia requerida negou 

indevidamente o benefícios previdenciário pleiteado. É o relatório. Decido. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela Autora. Todavia, 

compulsando as provas contidas nestes autos eletrônicos, não há segura 

probabilidade do direito a respaldar a concessão, em caráter liminar, da 

tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas quanto à incapacidade 

laboral da parte autora e sua real condição de saúde. Pelo exposto, 

postergo a apreciação da tutela de urgência para a após a resposta da 

autarquia requerida, a qual se dará quando apresentado o laudo da perícia 

a ser realizada na parte autora, que será adiante determinada. Nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções n.º 541/2007, n.º 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução n.º 232/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, NOMEIO como perito judicial a Dra. FERNANDA 

MARCHESE NISHIOKA, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em observância à Resolução n.º 

232/2016 do CNJ, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 
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tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (dez) dias, se manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais. 

Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, certifique-se. Por fim, façam 

os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 4 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ORTOLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SERAFIM SOARES (EXECUTADO)

ALINE FRANCIELI COLODEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PASSADORE OAB - PR09143 (ADVOGADO)

RAYSSA MISTICA SANTANA DE LIMA GONCALVES MARCORIO OAB - 

MT19277/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001247-05.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: SEVERINO ORTOLAN EXECUTADO: EVERTON SERAFIM 

SOARES, ALINE FRANCIELI COLODEL DE SOUZA Vistos. Trata-se de 

execução por título extrajudicial proposta por Severino Ortolan contra 

Everton Serafim Soares e Aline Fracieli Colodel de Souza, todos 

devidamente qulificados. Ao Id. 7330628 a inicial foi recebida, deferindo as 

benesses da Justiça Gratuita e determinando a citação dos executados. 

Após tentativas infrutíferas de citação, foi deferida a citação por edital dos 

executados (Id. 9208413). Em manifestação de Id. 10485413 a parte 

exequente informou ao Juízo que procedeu com averbação no imóvel 

descrito na inicial. Ao Id. 11862650 foi ofertada exceção de 

pré-executividade. A parte exequente se manifestou ao Id. 12850806 em 

relação à exceção de pré-executividade. Ao Id. 13001304 foi juntado aos 

autos acordo pactuado entre as partes, constando em um dos pedidos, a 

baixa da averbação referente ao imóvel de matrícula n° 90.546, do livro 02 

CRI, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT. A parte exequente 

informou que a averbação na matrícula do imóvel supramencionado foi 

realizada de forma equivocada pelo Sr. Escrivão, e que a averbação tem 

origem nestes autos, pugnando, desta forma, que este Juízo expeça ofício 

ao cartório competente para cancelar a averbação em tela (Id. 13132523). 

A parte executada manifestou-se ao Id. 13225702, informando erro 

material na averbação registrada no imóvel descrito na exordial, por estar 

gravado número de autos diverso a este e que, por essas considerações, 

requer a retificação da certidão do Cartório Distribuidor desta Comarca, 

bem como, retifique a averbação relacionada ao imóvel de matrícula n° 

90.456, para posteriormente, ser homologado o acordo juntado aos autos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Em relação ao cancelamento da averbação realizada pela parte 

exequente no imóvel pertencente à parte executada, ressalto que não 

necessariamente depende do crivo do judiciário, uma vez que a baixa 

pode ser procedida pela parte que a fez. Explico. Todos os atos que 

envolvam questões ligadas a matrículas de imóvel, são regidas pela Lei 

6.015/73 (Lei de Registros Públicos), portanto, no caso em apreço, há que 

se observar o disposto no art. 250 da referida lei, uma vez que este 

dispõe as possibilidades de cancelamento de averbações, in verbis: “Art. 

250 - Far-se-á o cancelamento: (incluído pela Lei nº 6.216, de 1975) I - em 

cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (incluído pela Lei nº 

6.216, de 1975) II - a requerimento unânime das partes que tenham 

participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas 

por tabelião; (incluído pela Lei nº 6.216, de 1975) III - A requerimento do 

interessado, instruído com documento hábil. (incluído pela Lei nº 6.216, de 

1975) IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de 

conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a 

rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de 

imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e a reversão 

do imóvel ao patrimônio público”. Posto isto, extrai-se que, em tese, não 

seria necessário recorrer ao judiciário a fim de cancelar uma averbação, 

especialmente quando as partes se compuseram em relação ao litígio, não 

havendo óbice algum à aplicação do inciso II, do art. 250 da Lei 6.015/73. 

Contudo, o Código de Processo Civil em seu art. 828, § 3º, dispõe que “o 

juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a 

requerimento, caso o exequente não o faça no prazo”, e em razão deste 

dispositivo legal, entendo por bem, determinar o cancelamento da 

averbação outrora realizada. Ressalto, oportunamente, que a averbação 

se deu através de certidão expedida pelo Cartório Distribuidor desta 

Comarca (Id. 10166149), sendo que há erro material na referida certidão, 

haja vista que consta numeração diversa a esta (autos n° 

1001251-76.2016.8.11.0007), contudo, esta numeração errônea foi 

averbada como correta na matrícula, portanto, é irregular. Ademais, em 

relação ao acordo realizado, considerando a manifestação de vontade da 

parte entre as partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes (Id. 13001304), cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente, uma vez que são elas maiores, capazes, 

estão representadas e os direitos em questão são disponíveis. 

DISPOSITIVO JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, 

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

90, § 3º, do CPC/15). Honorários na forma pactuada. Ante a renúncia do 

prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. OFICIE-SE ao Cartório competente, para que proceda 

com o cancelamento da averbação realizada ao imóvel inscrito na 

matrícula n° 90.456, do livro 02 CRI, do 2º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá-MT. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 13 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000991-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FREGONESI DE MORAES OAB - SP307321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CÉZAR MODESTO DOS SANTOS (IMPETRADO)

MARCO AURÉLIO MARRAFON (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000991-28.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO Advogado(s) do 

reclamante: LEONARDO FREGONESI DE MORAES IMPETRADO: MARCO 

AURÉLIO MARRAFON e outros Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela 

proposto por Edirlei Arroteia do Nascimento contra Marco Autérlio 

Marrafon, Secretário de Estado de Educação e Júlio Cézar Modesto dos 

Santos, Secretário de Estado de Gestão, todos qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, em síntese, a sua imediata convocação, seguida da 

nomeação, para o cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional, 

especialista em vigilância, do Município de Alta Floresta-MT, regido pelo 

Edital n. 001/2017. O impetrante alega que no concurso público regido pelo 

Edital n. 001/2017 das Secretarias de Estado de Gestão (CEGES) e de 

Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (SEDUC), foram 

abertas inscrições visando o preenchimento imediato de 10 (dez) vagas 

para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, especialista em 

vigilância, do Município de Alta Floresta-MT. Informa que ficou classificado 

na 24ª posição do aludido certame, porém relata que o item 12.3 do edital 

limitou indevidamente o cadastro reserva a 50% (cinquenta por cento) do 

total de vagas imediatas, sem nenhum critério objetivo e sem nenhum 
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planejamento prévio eficiente, ao argumento de que dos números de 

vagas imediatas ofertados para este Município – 10 (dez) vagas imediatas 

e 05 (cinco) vagas em cadastro reserva, afirma que atualmente o 

Município de Alta Floresta possuiu uma carência eminente de mais de 30 

(trinta) vagas e que estão ocupadas por vigilantes temporários, segundo 

levantamento feito por ele junto as unidades escolares estaduais desta 

cidade. Pleiteia, em sede tutela provisória de evidência, que os impetrados 

procedam à imediata convocação do impetrante para assumir o cargo de 

Apoio Administrativo Educacional, especialidade vigilância, no Município de 

Alta Floresta-MT, nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2017, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

subsidiariamente, conceder em liminar, que os impetrados procedam a 

imediata convocação do impetrante no cargo de Apoio Administrativo 

Educacional, especialidade vigilância, no Município de Alta Floresta-MT, 

nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2017, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e declarar a nulidade do item 12.3 

do Edital de Concurso Público nº 001/2017 da SEDUC-MT, por ser 

desarrazoado por inadequação, uma vez que impede a Administração 

Pública Estadual de atingir os objetivos por ela pretendidos e viola o 

interesse público primário. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial, foi postergada a apreciação do pedido 

liminar e da tutela de evidência para depois das informações a serem 

prestadas pelas autoridades apontadas como coautora, nos termos do 

despacho inicial proferido nos autos. Notificadas, as autoridades 

apontadas como coatoras deixaram fluir “in albis” o prazo, consoante 

certidão de id 13235074. Notificado, o Estado de Mato Grosso prestou as 

informações. Certidão de id 13584967 atestando a intempestividade da 

manifestação do Estado. Vieram-me os autos conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Para concessão de liminar em 

Mandado de Segurança é necessário aferir, nos termos do art. 7º, III, da 

Lei nº 12.016/2009, a existência de fundamento relevante, e se do ato 

impugnado poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida 

somente ao final, ou, em outras palavras, se estão presentes o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”. Pois bem. No caso dos autos, verifico 

que razão não assiste o impetrante, pois embora ele tenha demonstrado 

que obteve a 24ª colocação para o cargo efetivo de Apoio Administrativo 

Educacional, especialista em vigilância, do Município de Alta Floresta-MT, 

regido pelo Edital n. 001/2017, o impetrante não ficou classificado dentro 

do número de vagas imediatas ofertadas – 10 (dez) no total, tampouco 

dentro no número de cadastro reserva - 05 (cinco) vagas, ficando o 

mesmo fora dos limites de vagas disponibilizadas no edital de abertura do 

certame. E caso o impetrante tivesse sido classificado dentro do número 

de vagas do cadastro reservas, apenas teria a mera expectativa de direito 

à nomeação, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no MS 31732 

ED, rel. min. Dias Toffoli, 1ªT, j. 3-12-2013, DJE de 18-12-2013, bem como 

no STJ no RE 837311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE de 

18-4-2016,Tema 784. Em relação aos levantamentos feitos pelo impetrante 

quanto à existência de mais de 30 (trinta) vagas para o cargo de vigilante 

neste Município nas unidades escolares estaduais e os quais, segundo 

ele, estão ocupadas por vigilantes temporários, não tem o condão de 

ensejar de embasar a sua pretensão (convocação para ser nomeação 

para assumir o cargo pretendido), muito menos são suficientes para 

obrigar a Administração Pública a convocá-lo a assumir o concurso, uma 

vez que o CF/88, em seu artigo 37, inciso IX, bem como a Lei n. 8.745/93, 

conferem a Administração Pública o poder de realizar contratações 

temporárias para atender o interesse público transitório, de forma 

excepcional. Quanto à declaração de nulidade do item 12.3 do Edital de 

Concurso Público nº 001/2017 da SEDUC-MT, como se sabe não cabe ao 

Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de afronta ao 

princípio da separação e harmonia entres os Poderes, garantias estas 

conferidas pela CF/88, em seu artigo 2º. Logo, as matérias “interna 

corporis” da administração pública fogem à apreciação do Poder 

Judiciário, competindo apenas a análise da legalidade e legitimidade dos 

administrativos e no caso em discussão não há ilegalidade da 

administração pública em limitar o número do cadastro reserva do certame 

(item 12.3). A jurisprudência tem decidido: “Agravo de Instrumento – 

Mandado de Segurnaça - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

REINTEGRAÇÃO DE CARGO – Demissão – Impossibilidade de o Judiciário 

adentrar no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da 

separação e harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF)– Análise do Poder 

Judiciário, em sede de processo administrativo, que deve se limitar a 

verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração 

atendeu ao devido processo legal (âmbito da legalidade) – A princípio não 

há existência de irregularidade no processamento do processo 

administrativo – Observância aos princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Revisão do mérito do 

ato administrativo que culminou na demissão, em sede liminar, o que é 

absolutamente inadmissível - Simples insatisfação do agravante com o 

resultado do processo administrativo – Precedentes do STJ e desta E. 11ª 

Câmara de Direito Público -Decisão Mantida - Recurso improvido. (TJSP 

20901393720188260000 SP 2090139 - 37.2018.8.26.0000, Relator: 

MARcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 11/05/2018, 11ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2018)”. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MÉRITO 

ADMINISTRATIVO - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO NÃO PROVIDO. -É vedado ao poder judiciário exercer controle 

judicial sobre o mérito do ato administrativo, podendo somente examiná-lo 

sob o aspecto da legalidade, sob pena de malferir o princípio da 

separação dos poderes -O Poder Judiciário está adstrito à análise de 

vícios formais que podem macular o Procedimento Administrativo 

instaurado contra o servidor, sendo vedado, adentrar no mérito 

administrativo no que tange ao juízo de valor produzido sobre as provas 

apresentadas. (TJMG – AC: 1014520418283001 MG, Relator: Belizário de 

Lacerda, Data de Julgamento: 25/03/2018, Data de Publicação: 

11/04/2018)”. Assim, entendo que estão ausentes no caso “sub examine” 

o “fumus boni iuris”. O que impede prosseguir na análise do outro requisito 

cumulativo referente ao "periculum in mora". No que tange a tutela de 

evidência (art. 311, inciso II, do CPC/15), entendo que também se 

encontram ausentes os requisitos para o seu deferimento. Primeiro porque 

o impetrante está classificado em 24ª colocação, ou seja, fora do limite de 

vagas oferecidas no edital do certame, conforme documentação acostada 

aos autos. Segundo porque quanto à suposta existência de vagas e de 

que elas estão sendo ocupadas por vigilantes temporários, a 

Administração Pública pode fazer contratações temporárias para atender 

o interesse público transitório, nos termos do artigo 37, inciso IX, da CF/88 

e Lei n. 8.745/93, nos casos de licenças, férias e outros motivos. No caso 

dos autos, algumas declarações emitidas pelas unidades escolares 

estaduais explanam os motivos das contratações, quais sejam, licença 

saúde, férias, licença prêmio e falecimento e outras são declarações 

genéricas. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE vagas INICIALMENTE 

OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES 

TEMPORÁRIAS –INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO (ART. 37, INCISO IX, 

DA CF) – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato 

aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera 

expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e 

certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novos cargos 

ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer o 

mesmo cargo de candidatos regularmente aprovados em concurso, 

circunstâncias essas que os recorrentes não desincumbiram de provar. 

(Precedente do STJ RMS 45.529/SC) (Ap 111245/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)”. Importante pontuar que 

Administração Pública dentro do prazo da vigência do concurso poderá 

realizar novas nomeações de acordo com o poder discricionário da 

Administração de conveniência e oportunidade do ente público. Deste 

modo, não havendo elementos imprescindíveis de prova que mereçam a 

concessão de medida urgente, seja em sede de liminar ou tutela de 

evidência, o indeferimento de ambas é medida que se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO a liminar, bem com a tutela de evidência, ambas 

pleiteadas, ante a ausência de requisitos necessários à sua concessão, 

conforme consignado no bojo desta decisão. Como foi oportunizada aos 

impetrados a apresentação das informações, bem como dada ciência ao 

órgão de representação judicial, nos termos da lei de regência, dando 

prosseguimento ao feito, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para parecer no prazo improrrogável de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei n. 

12.016/09). Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 12 de junho de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003578-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003578-57.2017.8.11.0007 

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

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TIAGO GOMES 

MARQUES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO c/c 

pedido liminar proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

em face de TIAGO GOMES MARQUES, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. O autor alega, em síntese, que celebrou com o requerido um 

contrato de financiamento de alienação fiduciária n. 0240377350 no dia 

28/08/2017, no qual transferiu ao réu o domínio e a posse do veículo 

VOLKSWAGEN, modelo GOL G5 FLEX (TREND) 1.0 8V A/G 4P, ano 

2009/2010, chassi 9BWAA05U7AP074155, placa NKM 3927, cor PRATA e 

Renavam nº 180687077, contudo sustenta que o referido deixou de 

efetuar o pagamento a partir de 28/09/2017, tornando, assim, inadimplente. 

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

liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial foi deferida, 

nos termos da decisão juntada nos autos. Ao citar o requerido, o oficial 

cumpriu a ordem judicial procedendo à citação do requerido, bem como a 

busca e apreensão do veículo (id 12164211). Auto de busca, apreensão e 

depósito id 12164224. O requerido não pagou a dívida, tampouco 

apresentou resposta, deixando fluir “in albis” o prazo, conforme se vê no 

id 13282412. Em manifestação id 12448224, o autor juntou o comprovante 

do depósito da diligência do oficial de justiça. O requerente peticionou nos 

autos, pugnando, em suma, pelo julgamento antecipado da lide, a fim de 

que seja julgada procedência da ação (id 13523387). Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o caso em apreço 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. O 

requerido, devidamente citado, não pagou a dívida, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial e, muito menos, apresentou à 

resposta no prazo legal, consoante informação constante no id 13282412, 

razão pela qual DECRETO a sua revelia (art. 344 do CPC/15), aplicando os 

seus efeitos, uma vez que a questão dos autos não versa em nenhuma 

das hipóteses do artigo 345 do CPC/15. Pois bem. Não havendo 

preliminares ou questões pendentes a serem analisadas, passo ao mérito 

da causa. O artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2ºo 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”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014). O § 1º do referido artigo estabelece que: “§ 1º. Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004). No caso dos autos, vejo que o autor 

demonstrou, a contento, a relação jurídica entre as partes por meio do 

contrato de financiamento celebrado (encartado nos autos), bem como a 

mora do devedor (AR positivo). De igual modo, vejo que foi certificado nos 

autos que o requerido não efetuou o pagamento do débito objurgado, 

devendo, assim, ser aplicado no caso a regra do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-Lei n. 911/60, uma vez que após o cumprimento da liminar o 

devedor teve o prazo de cinco dias para quitar integralmente o débito e 

por essa razão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem deve 

ser consolidada ao credor fiduciário. Neste sentido, o TJMT tem decidido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – MORA 

CONSTITUIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

DECRETO LEI 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do 

art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. (Ap 95442/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 

911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial DECLARANDO rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem descrito na inicial, tornando definitiva liminar concedida, 

resolvendo o mérito da questão com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC/15. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, para, conforme disposto no § 

1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, se 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 e permaneçam 

nos autos os títulos a eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, 

sejam anexadas cópias autenticadas dos mesmos aos autos. Por não 

haver nos autos restrição judicial efetivada por este Juízo, deixou de 

proceder à baixa. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 14 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003051-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003051-08.2017.8.11.0007 

AUTOR: NICOLINA MARTINS DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO Vistos. Trata-se de Ação de 

cobrança de seguro obrigatório dpvat proposta por Nicolina Martins dos 

Santos contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

ambos qualificados nos autos. Inicialmente, importante consignar que o 

processo foi remetido ao mutirão do DPVAT em razão do pedido verbal do 

servidor lotado na Secretaria da Vara, no qual alegou o mesmo estava 

incluído no respectivo mutirão. Pois bem. Após o recebimento da inicial, a 

parte requerida apresentou contestação e a parte autora impugnou a peça 

apresentada. Em seguida, as partes manifestaram nos autos quanto às 

provas que pretendem produzir. Assim, PASSO A SANEAR o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015. 1) Das preliminares. a. 

Quanto a preliminar de retificação do nome da requerida de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A para SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, acolho o pedido, 

devendo a Secretaria da Vara proceder as devidas alterações no Sistema 

PJe. b. Em relação a preliminar de ausência de requerimento administrativo, 

o STF firmou o entendimento no RE n. 631.240 quanto à necessidade do 

prévio requerimento como condição da ação, sendo este imprescindível. 

No caso, vejo que a ação foi ajuizada em 08/11/2017, ou seja, depois do 

julgamento do referido recurso e a alegação da autora de que não 

consegue abrir uma conta corrente por estar com o seu nome negativo 

junto órgãos de proteção ao crédito (tanto na inicial quanto impugnação à 
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contestação), não a exime de tal obrigação, cabendo à parte adotar as 

medidas necessárias para a apresentação do requerimento administrativo. 

Importante consignar que, em consulta ao site da Seguradora Líder o 

formulário disponível de autorização de pagamento de sinistro a parte tem 

como opção para depósito tanto a conta poupança como a conta corrente 

(https://www.seguradoralider.com.br/Documents/formulariosindenizacao/f

ormulario_autorizacao_pagamento.pdf). Assim, considerando que este 

Magistrado comunga com o entendimento atualmente dominante no 

Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 

2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou 

processual configura-se com a existência do binômio 

necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

potestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos). O TJMT tem entendido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

requerimento administrativo – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA AS 

DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 

3.9.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 07.04.2017 – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O STF já firmou 

entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este 

entendimento externado no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

sessão do dia 03.9.2014, não possui efeitos retroativos, ou seja, só 

possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir 

do dia do seu julgamento.In casu, o feito fora distribuído no dia 07.04.2017, 

ou seja, depois do julgamento do RE nº 631.240, momento em que já se 

fazia necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento 

das condições da ação.Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em 

sede deapelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)”. 

Dessa forma, oportunizo a parte a apresentação do requerimento prévio, 

como condição para o prosseguimento da ação, portanto: 1.1. INTIME-SE a 

autora para demonstrar que requereu administrativamente a indenização 

no prazo de 10 (dez) dias ou, se for o caso, para que promova o pedido, 

no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a resposta em 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito. Consigne-se que o (a) presente 

despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso 

de não cumprimento da referida determinação. 1.2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. c. No que tange a inépcia da inicial por 

ausência de pedido específico quanto ao reembolso de despesas 

médicas, entendo que não prospera a alegação da requerida, uma vez 

que o pedido da parte demandante não é genérico, já que ele pretende 

com a ação o recebimento integral da indenização securitária. d. Quanto 

ao comprovante de residência em nome de terceiro, no caso vejo que 

comprovante de endereço está em nome de Juscilene dos Santos e pelo 

boletim de ocorrência, bem como pelo documentos médicos, o acidente 

ocorreu na cidade de Nova Monte Verde, local onde a autora declarou 

residir. O artigo 53, inciso V, do CPC/15 dispõe que é competente o foro 

“de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de 

dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive 

aeronaves”. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe quem é a pessoa terceira no qual está o comprovante de 

endereço, devendo trazer, se for o caso, a respectiva declaração ou 

trazer um comprovante de endereço que esteja em seu nome para 

demonstrar que reside em Alta Floresta-MT, sob pena de declinou dos 

autos para a Comarca onde ocorreu o acidente. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. Visando dar celeridade processual, 

dou prosseguimento ao feito, sem prejuízo da adoção de outras medidas 

caso a parte não traga o prévio requerimento administrativo, nos termos 

acima. 2) Não existindo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas, bem como, as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, razão pela qual, DECLARO O FEITO 

SANEADO. 3) Por entender necessário, DEFIRO a prova pericial pleiteada 

por ambas as partes (petições juntada nos autos). Assim, nos termos da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, NOMEIO a Dra. Fernanda Sutilo Martins - 

CRM 8137 MT, como perita judicial, a qual deverá exercer o encargo 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15. 

Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e nos termos 

do artigo 95 do CPC/2015, caberá às partes ratearem a perícia, pois, 

ambas a requereram, de maneira que ela deverá ser custeada na 

proporção de 1/2 (metade) para cada uma, observado o disposto no § 3º, 

inciso II e § 4º do respectivo artigo, bem como, os termos da Resolução 

232/2016 do CNJ (Sobre o tema: TJ-MG; AI 1.0223.13.023143-2/001; Rel. 

Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 01/04/2016; DJEMG 13/04/2016). 

Consigno que os honorários deverão ser recolhidos no prazo de 20 (vinte) 

dias. Consigno ainda que, como a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, a sua metade correspondente será custeada nos moldes do § 3º 

do artigo 95 do CPC/15. 4.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4.2) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) Qual o 

atual estado de saúde da parte autora? b) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença ou lesão? De que tipo? c) Havendo 

deficiência/moléstia/doença ou lesão, aproximadamente desde quando ela 

existe? d) Diga o Sr. Perito se a deficiência/moléstia/doença ou lesão é 

decorrente do acidente de trânsito mencionado nos autos? e) 

Apresentando deficiência/moléstia/doença ou lesão, diga o Sr. Perito quais 

as consequências física das mesmas? As lesões são incapacitantes? f) 

Em caso positivo, as lesões apresentadas são temporárias ou 

permanentes? g) Caso a deficiência/moléstia/doença ou lesão seja 

permanente, informe o Sr. Perito se é total ou parcial? h) Constatada a 

deficiência/moléstia/doença ou lesão parcial diga o Sr. Perito qual o grau 

de repercussão da lesão (0 a 100%), para o trabalho, para o lazer e 

demais atividades do seu cotidiano? 4.3) CONSTE-SE, ainda, do ato de 

intimação do (a) perito (a), a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 

do CPC/2015 (no caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência 

à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao 

perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo 

decorrente do atraso no processo), caso o (a) perito (a) deixe de cumprir 

o encargo no prazo que lhe foi assinado. 4.4) Feito o depósito dos 

honorários periciais, INTIME-SE o (a) perito (a) judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

devendo ser encaminhado cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram (tais como o boletim de ocorrência, e documentos médicos), 

bem como os quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e 

parte requerida e os do Juízo. 4.5) Efetuado o agendamento pelo Sr. 

Perito, INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da 

prova pericial (art. 474, CPC/2015). 4.6) O laudo pericial deverá ser 

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

realização da perícia. 4.6.1) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

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

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

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

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 4.7) 

Após a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes, em quinze (15) dias, na 

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

pela presunção de concordância com o laudo. 4.8) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 5) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 6) Por fim, após 

tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 12 de 

junho de 2018. TIBERIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002887-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 
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Diligência Negativa sob Id 13640580, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 13559195; II) intimar a Parte Autora para apresentar Réplica, ao teor 

do Art. 350 do CPC, bem como manifestar-se quanto ao Laudo Pericial de 

Id 13180980, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001798-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GODOY MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividadeda Contestação sob 

Id 13559781; II) intimar a Parte Autora para apresentar Réplica, ao teor do 

Art. 350 do CPC, bem como manifestar-se acerca do Laudo Pericial de Id 

13180731, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003462-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003462-51.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Juntem-se aos 

autos as informações prestadas por este Juízo à Desembargadora 

Relatora, por meio do Ofício n.º 09/2018-GAB 1ª Vara. Registro que as 

informações foram enviadas na presente data ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, via malote digital, pelo gabinete. Tendo em vista o 

teor da decisão oriunda da instância superior, a qual concedeu efeito 

suspensivo pleiteado pela Agravante, determino o normal prosseguimento 

do feito em cumprimento à referida decisão. Cumpra-se, com urgência. 

Alta Floresta-MT, 05 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

 

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

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

sob Id 13623269; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

sob Id 13628068; II) intimar a Parte Autora apresentar sua Réplica, no 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001441-68.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROBSON DA SILVA VIEIRA Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez c/c pedido 

de auxilio doença e tutela provisória de urgência antecipada proposta por 

ROBSON DA SILVA VIEIRA em face do INSS, ambos devidamente 

qualificados. Assevera que a despeito do preenchimento dos requisitos 

legais e do requerimento administrativo efetivado, a autarquia requerida 

negou indevidamente o benefícios previdenciário pleiteado. É o relatório. 

Decido. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

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

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

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

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela Autora. Todavia, 

compulsando as provas contidas nestes autos eletrônicos, não há segura 

probabilidade do direito a respaldar a concessão, em caráter liminar, da 

tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas quanto à incapacidade 

laboral da parte autora e sua real condição de saúde. Pelo exposto, 

postergo a apreciação da tutela de urgência para a após a resposta da 
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autarquia requerida, a qual se dará quando apresentado o laudo da perícia 

a ser realizada na parte autora, que será adiante determinada. Nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções n.º 541/2007, n.º 305/2014, 

NOMEIO perito judicial na pessoa do Dra. FERNANDA SUTILO MARTINS, 

razão por que, diante da imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, fato 

público e notório nesta Comarca, que pode ser constatado em diversos 

outros feitos de natureza previdenciária, FIXOS honorários periciais em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução 

nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere 

e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC), que deverá informar à Secretaria da 1ª 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se 

fez através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 

305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 1. INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, formular seus quesitos no prazo legal (CPC, artigo 421, § 

1º I e II). Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo 

de agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, 

diante da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da 

autarquia requerida por insuficiência de recursos humanos. 2. Após o 

cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, 

dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 3. Estabeleço 

como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? 4. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido conforme o peticionado, devendo constar as 

advertências dos artigos 285 e 319 do CPC e que o prazo para contestar 

é de sessenta (60) dias e será contado a partir da juntada da precatória 

aos autos. 5. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo pericial. 6. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. 7. Com a manifestação das partes, ou, 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da 

Resolução nº 305/2014 do CJF. 8. Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. 9. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 14 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça à Perícia Médica 

agendada para 29/06/2018, às 16:30, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

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

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119500 Nr: 7142-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Delatore

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle Azevedo Filho Cezar - 

OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139160 Nr: 2514-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Felipe da Silva Enrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 3065 Nr: 222-38.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUNAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

 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: Deoclecio Alberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

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

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:OAB/MT 116.353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem, acerca do laudo 

encartado aos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 2463-96.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Miranda Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

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

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS 12330-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - 

OAB:11877-A/MT, Milena Tiemi Iwashita Salgueiro - OAB:MT 

13.288-B, PIO FREIRIA JUIOR - OAB:18678-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108320 Nr: 3773-98.2013.811.0007

 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: Cleuza Onofra de Menezes Rohling, Joziane Rohling, 

Eliane Menezes Rohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI/ SA, Icatu 

Hartford Seguros S/A

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

OAB:12644/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação da parte requerente acerca do retorno 

dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002136-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002136-22.2018.8.11.0007 

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

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: DALTON DA SILVA 

ROSA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e apreensão c/c pedido liminar 

ajuizada pelo Bradesco Financiamentos S.A. em face de Dalton da Silva 

Rosa, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída 

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

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

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

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

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

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

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

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

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

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

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

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

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

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

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

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

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

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

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

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

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

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

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

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

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

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

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

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

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

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

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

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

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

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

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

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

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

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

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

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

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

"APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO -– NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

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

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

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

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

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

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

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 
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registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

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

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

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

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

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO 

POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO 

– INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

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

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

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

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

apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação 

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

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

julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição 

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

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

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

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO 

COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

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

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

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

comprovada. A notificação extrajudicial foi enviada pelo Cartório de Títulos 

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

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

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

publicado em jornal local. 3.A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

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

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

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios 

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

julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos 

legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da 

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

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

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

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

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

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

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

em mora pressupõe que a correspondência seja encaminhada ao seu 

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

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

que a mesma não fora entregue pelo motivo de “A entrega não pode ser 

efetuada - "Desconhecido”. Ora, da detida análise dos documentos, 

verifico que a correspondência (notificação extrajudicial) não foi recebida 

nem pela parte devedora e nem por terceira pessoa. De fato, em casos 

tais, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a correspondência 

chegue até a residência do destinatário, assim, considerando o 

entendimento do STJ que orienta que o protesto por edital, para 

constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas 

as possibilidades de sua localização. Por fim, verifico, também, que não 

houve o recolhimento das custas processuais, pois os comprovantes não 

foram juntados nos autos. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 321 do CPC/15, EMENDE a 

inicial, sob pena de indeferimento para: a) COMPROVAR a mora da 

devedora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. b) 

PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 15 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001078-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ZENI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J.R DA SILVA - ME (RÉU)

 

Processo: 1001078-81.2018.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora para, no prazo de 

cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária para os 

atos processuais (citação), de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ 

(publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento 

das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

Alta Floresta-MT, 15 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001078-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ZENI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J.R DA SILVA - ME (RÉU)

 

Processo: 1001078-81.2018.8.11.0007 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 acerca da decisão de id. 

12673906. Alta Floresta, 15 de junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENTINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001132-47.2018.8.11.0007 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 ciência acerca da 

decisão de ID. 12744176. Alta Floresta, 15 de junho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001395-79.2018.8.11.0007

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:

PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

 

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 certidão de ID. 13640472 e petição de 
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ID. 13594444, no prazo de cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136530 Nr: 1121-06.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para citação, no prazo de 5 dias, de acordo com o Provimento 

nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia 

para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125180 Nr: 2482-92.2015.811.0007

 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: Emerson Clayton Dal Bem

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

DPVAT S/A

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

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, RAFAEL GOMES NETO - OAB:16341

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

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

manifestarem-se no prazo de 15 dias, acerca do laudo pericial na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129961 Nr: 5108-84.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - Companhia Global do Varejo (Submarino 

S/A)

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontram-se aguardando providências no 

apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136574 Nr: 1152-26.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W Companhia Global do Varejo

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16.846/A-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da impugnação aos 

embargos e documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130216 Nr: 5267-27.2015.811.0007

 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: RN Comércio Varejista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca do despacho adiante 

transcrito:

"Vistos em correição,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 (dez) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir. CONSIGNO QUE O SILÊNCIO ACARRETARÁ O 

JULGAMENTO IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências."

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001085-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (AUTOR)

NEUCI ORTIZ ALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROMERO XIMENDES (RÉU)

ANTONIO XIMENDES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1001085-73.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PARTE AUTORA: Nome: LUIZ CARLOS ALVES e NEUCI ORTIZ ALVES, 

Endereço: RUA B-3, 302, SETOR B, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000. PARTE RÉ: Nome: ANTONIO XIMENDES e ANA ROMERO 

XIMENDES, Endereço: AV. CASTELO BRANCO, 1234, CENTRO, TERRA 

ROXA - PR - CEP: 85990-000. CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Há mais de 20 (vinte) anos os autores 

são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote Urbano 17, 

Quadra 06, Setor B, no perímetro urbano do município de Alta Floresta, 

com área de 1.000,00 m², objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis de Alta Floresta (Cartório Bicudo) sob o n.º 2.808, Livro 02-N. 

Como se observa da matrícula, o imóvel permanece registrado em nome 

dos réus, muito embora o imóvel tenha sido por eles alienado em 

13/08/1986 (compromisso de compra e venda em anexo). Desde então, a 

posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de venda e compra. A 

aquisição do referido pelos autores se deu em 01/03/1996, como 

evidencia o recibo de pagamento emitido em nome do filho dos autores, 

Anderson Ortiz Alves, o qual integralizou a compra e venda do imóvel. 

Durante todos esses anos, o imóvel foi destinado à moradia da família. 

Nesse ínterim, os autores exercem a posse do imóvel urbano em questão 

de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabeleceram sua moradia habitual, além de realizado melhorias, há mais 

de 20 (quinze) anos, pelo que fazem jus à aquisição da propriedade por 

meio da usucapião. O conjunto das assertivas a comprovar o 

preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião será feito 

mediante os documentos que instruem a exordial e através da oitiva das 
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testemunhas abaixo arroladas. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Imóvel urbano denominado Lote Urbano 17, Quadra 06, Setor B, no 

perímetro urbano do município de Alta Floresta, com área de 1.000,00 m², 

objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta 

(Cartório Bicudo) sob o n.º 2.808, Livro 02-N. DESPACHO: “Vistos, 1 - 

Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 

2 - Cite-se a parte requerida para que apresente resposta, em 15 dias, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 

dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os 

confinantes e seus cônjuges (se casados forem), nos termos do art. 246, 

§3º do CPC.5 - Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado de Mato 

Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, para que, no prazo 

de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências.” Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 15 de junho de 2018. MOACIR DE CASTILHO - Matrícula 

7104 Documento assinado eletronicamente SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. Ariosto da Riva, 1987, Barro: 

Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000766-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000766-08.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOAO FERNANDES CORREA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, Trata-se de feito 

em que o polo ativo, intimado para apresentar documento essencial, ficou 

em silêncio. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Como 

relatado, apesar de ter sido oportunizada ao polo ativo a juntada de 

documentos médicos imprescindíveis a análise de sua pretensão, nada foi 

feito no lapso temporal concedido, motivo pelo qual, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADMILSON DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS MALISSI (TESTEMUNHA)

NOELSAO EMIDIO GONCALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000268-77.2016.8.11.0007 

AUTOR: ANTONIO ADMILSON DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Antonio Admilson Dias ajuizou demanda em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o recebimento de 

aposentadoria por idade rural. Recebida a inicial, a magistrada 

contemporânea: a) deferiu o pedido de gratuidade; b) indeferiu o pedido de 

tutela de urgência e; c) determinou a citação da autarquia requerida. 

Citado, o INSS apresentou contestação arguindo a preliminar de 

prescrição quinquenal de parcelas. No mérito, afirmou que a parte autora 

não comprovou atividade rural por tempo suficiente para o recebimento da 

aposentadoria almejada. Requereu o julgamento improcedente do pedido. 

A autora apresentou impugnação à contestação. Saneado o feito, foram 

fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução, que 

se realizou posteriormente. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. A concessão da aposentadoria do trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 

8.213/91), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55(cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (artigo 201, § 7º, inciso II, CF); e b) 

comprovação do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143 da 

Lei n. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou 

demonstrado nos autos. Quanto ao segundo requisito, o autor carreou 

diversas provas materiais que se referem ao exercício de atividade rural 

em regime de economia familiar. Nessas, há efetiva comprovação de que o 

demandante laborou em pequena propriedade rural desde 1990 até os 

dias atuais, lapso temporal suficiente para caracterizar o período de 

carência. Corroborando a versão apresentada pelo polo ativo, as 

testemunhas Noelsão Emidio Gonçalves e Antonio Carlos Malissi 

confirmaram que o requerente laborou em chácara de 5 alqueires, 

localizada na Comunidade Nossa Senhora da Dores, em Carlinda-MT, com 

auxílio de seus filhos, sem a contratação de funcionários, criando vacas e 

plantando arroz, feijão, café, por mais de 20 anos. Por entender oportuno, 

trago à baila: 82138953 - PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE 

CARÊNCIA CUMPRIDO. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CUSTAS. 

HONORÁRIOS. 1. Reconhecimento de tempo de serviço prestado na 

condição de trabalhadora rural exige início razoável de prova material. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 2. Conforme documento 

apresentado pela parte autora se constata que o requisito de idade mínima 

foi atendido, pois contava com idade superior à exigida, quando do 

ajuizamento da ação. 3. A certidão de nascimento do filho, nascido em 

1994 (fl. 08), constando o cônjuge da autora como lavrador, configura o 

início razoável de prova material da atividade campesina do marido, 

extensível à esposa. 4. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhadora rural da autora pelo tempo de carência legal (fl. 

28). 5. DIB: a contar da data da citação, ante a ausência de requerimento 

administrativo quando do ajuizamento da ação. 6. Atrasados: a correção 

monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária a 

ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda 

Pública. Juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 7. Honorários de 

advogado: 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação do acórdão. Custas, na 

forma Lei. 8. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias 

(obrigação de fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. 9. Apelação 

provida para julgar procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, 

nos termos dos itens 5 a 7. (TRF 1ª R.; AC 0073227-52.2013.4.01.9199; 

Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. César Cintra Jatahy Fonseca; DJF1 

27/03/2018). 82139213 - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS 

E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Na hipótese, constata-se que a 

parte-autora atingiu a idade mínima e cumpriu o período equivalente ao 

prazo de carência exigidos em Lei. O início razoável de prova material, 

representado pelos documentos catalogados à inaugural, corroborado por 

prova testemunhal idônea e inequívoca, comprova a condição de 

segurada especial da parte-autora. 2. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e a implementação 

do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à 

percepção do benefício. 3. O termo inicial deve ser fixado a partir do 

requerimento administrativo, e, na sua ausência, a partir da citação, 

conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, 

em sede de recurso representativo de controvérsia, respeitados os limites 

do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao 

princípio da non reformatio in pejus. 4. Os honorários advocatícios devem 

ser majorados em 2%, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º e 11 do 

NCPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) calculado sobre as 

parcelas vencidas até a data da sentença. 5. A correção monetária deve 

observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 
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em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual 

restou fixado o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser 

aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 

Juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. 

Ape lação  d o  I N S S  d e s p r o v i d a .  ( T R F  1 ª  R . ;  A C 

0072417-72.2016.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de 

Sousa; DJF1 27/03/2018). Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de 

Previdência Social – INSS à implantação do benefício de aposentadoria por 

idade em favor do autor, com data do início do benefício desde o 

indeferimento administrativo em 11/12/2015, acrescidas as parcelas 

atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do 

Manual de cálculos da justiça federal. Por entender presentes os 

requisitos, CONCEDO a tutela provisória requerida na petição inicial. 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. Procedimento isento de custas e despesas processuais, 

conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Nos termos 

do art. 1.288 da CNGC: I) Antonio Admilson Dias; II) Aposentadoria por 

idade; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – 

Requerimento administrativo em 11/12/2015; V) RMI – a calcular pelo INSS; 

VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente 

sentença. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000447-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FEROLDI MAFFINI (AUTOR)

ANDREZZA MARTINS CONSERVA (AUTOR)

L. O. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000447-74.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARCOS FEROLDI MAFFINI, ANDREZZA MARTINS CONSERVA, 

LUIZ OTAVIO CONSERVA MAFFINI RÉU: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos, Marcos Feroldi Maffini, Andrezza Martins 

Conserva, em nome próprio e representando Luiz Otavio Conserva Maffini 

ajuizaram ação em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

visando o recebimento de indenização por danos materiais e morais. 

Narraram que consultaram atendente da requerida quanto às exigências 

para o translado de uma espada ninja (decoração) em voo de Curitiba-PR 

a Cuiabá-MT, quando receberam a informação de que bastaria o 

preenchimento de um relatório e que o bem fosse devidamente embalado. 

Relataram que despacharam as bagagens e o aludido objeto no balcão da 

companhia, mas tiveram seu embarque impedido devido à ausência de 

preenchimento de formulário de registro do item junto à Polícia Federal. 

Aduziram que suas bagagens permanecerem no voo e foram 

encaminhadas à cidade de destino, ao contrário do que a preposta da 

companhia disse naquele momento, que as bagagens teriam sido retiradas 

da aeronave e ficaram em Curitiba. Afirmaram que a empresa prometeu 

restituir as malas no mesmo dia, em sucessivos horários, sem os cumprir. 

Segundo alegam, os apetrechos não foram retornados à Curitiba, 

permanecendo em Cuiabá. Disseram que a demandada não prestou a 

devida assistência material, pelo que foram obrigados a adquirir produtos 

de higiene, arcar com custo de deslocamento e que foram expostos a 

chuva de granizo sem dispor de roupas sobressalentes, visto que os 

pertencentes estavam nas malas, em outra urbe. Expuseram que seguiram 

viagem apenas no dia seguinte, sem levar consigo a referida espada, 

fazendo o requerente Marcos perder o primeiro dia de trabalho após o 

término de suas férias. Juntaram documentos (fls. 23/69). Recebida a 

inicial (fls.83/85), foi designada sessão de conciliação, que não resultou 

em autocomposição. Na contestação de fls. 136/149, o polo passivo 

requereu, preliminarmente, a retificação do polo passivo. No mérito, 

defendeu que não houve extravio de bagagens e atribuiu a culpa aos 

autores. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Juntou os 

documentos de fls. 150/217. Impugnação à contestação às fls. 222/234. 

Às fls. 236/237, o polo ativo requereu o julgamento antecipado do feito. Às 

fls. 238/241, este juízo inverteu o ônus da prova e oportunizou a dilação 

probatória aos envolvidos, que expressaram a desnecessidade de outras 

comprovações além das carreadas aos autos eletrônicos. Às fls. 249/259, 

o representante do Ministério Público opinou pelo julgamento antecipado e 

pela procedência das pretensões autorais. À fl. 261, a reclamada 

requereu a juntada de documentos de representação e que as intimações 

sejam feitas em nome do Dr. Marcio Vinicius Costa Pereira, OAB/MT n.º 

22195-A. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva. Analisando os argumentos levantados pelos 

envolvidos e as provas dos autos, tenho que a preliminar em apreço não 

deve ser acolhida, tendo em vista que os recibos de embarque às fls. 

32/43 constam o nome “Gol Linhas Aéreas Inteligentes”, levando os 

consumidores pleiteantes ao ajuizamento desta demanda em face da 

empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. Em virtude da 

responsabilidade solidária imposta pelo código consumerista, em regra de 

forma extensiva às empresas que compõem a cadeia de fornecimento de 

serviços e bens, REJEITO esta preliminar. Do julgamento antecipado. Por 

entender desnecessária a produção de outras provas, acolho o pedido 

das partes e do Ministério Público e passo à análise do mérito dos pedidos 

feitos na petição inicial. A relação jurídica em debate possui clara natureza 

de consumo. Dado ao caráter consumerista da relação, entendo que a 

responsabilidade da requerida é objetiva quanto aos danos decorrentes 

da prestação de seus 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. (...) §3° 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”. 

Apesar de já relatado, é importante frisar que o ônus da prova foi invertido 

com embasamento na legislação consumerista, reforçando o dever da 

demandada em comprovar que o serviço foi efetivado sem qualquer falha 

ou que a culpa é exclusiva dos autores ou de terceiro. Feitos estes 

registros, inicio o cotejo dos fatos alegados e das provas documentais 

encartadas, levando em consideração a responsabilidade objetiva e a 

dinâmica do ônus invertido da prova. O fato central que desencadeou 

todas as demais consequências foi o impedimento dos pleiteantes em 

embarcar no voo que partiu de Curitiba para Cuiabá, no dia 02/01/2017. 

Conforme determinado na decisão de fls. 238/241, coube à companhia 

aérea comprovar que os requerentes foram devidamente instruídos 

acerca das exigências normativas impostas ao transporte da espada ninja 

em questão; que foi prestada a devida atenção material (alimentação e 

translado) para mitigar os danos decorrentes do evento e que não houve 

falha no serviço quanto às bagagens. Entretanto, a empresa não produziu 

provas capazes de afastar sua responsabilização. Em sentido contrário, 

os demandantes juntaram fotos do recipiente que providenciaram para 

levar a espada (fls. 67/69), que consiste em um cano plástico, com 

tampões em suas duas pontas e lacrado com fita da Gol, visivelmente 

selado e presumidamente apropriado para a finalidade. Outra questão 

relevante consiste no correto cumprimento do dever de informar aos 

consumidores quanto ao preenchimento de formulário exigido pela Polícia 

Federal. Navegando pelo caderno processual digital, não vislumbro prova 

de que a requerida deu ciência aos reclamantes quanto a esta imposição. 

Pela singularidade da situação, não julgo pertinente que os passageiros 

tivessem ciência de todos os formulários que teriam que preencher, 

principalmente porque questionaram a requerida e esta não avisou acerca 

do formulário da Polícia Federal. Por fim, quanto às bagagens, a companhia 

aérea decaiu em seu ônus de provar que não houve falha no serviço, pois 

não há elementos probatórios de que o procedimento adotado foi correto. 

Independentemente da culpa pelo não embargue, os prepostos da 

pleiteada deveriam ter retirado as bagagens do avião e as deixado à 

disposição de seus proprietários. Há inequívoco defeito no serviço diante 

a inaceitável circunstância ocorrida. Em contrapartida, vejo que os 

integrantes do polo ativo foram diligentes em instruir a ação, estando a 

versão contada pela parte requerente adequadamente corroborada pelas 
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provas dos autos, tais quais os bilhetes de embarque, o extrato de compra 

de passagem, a reclamação administrativa junto à ANAC, as fotos do 

pacote do objeto e do momento em que estavam no balcão no aeroporto, 

nota fiscal de compra e outros documentos (fls.31/69). Com a detida 

análise do acervo probatório, ficou claro que a Gol, além de infringir o 

dever de informação, por não noticiar aos autores quanto aos requisitos 

normativos para o transporte da espada ninja, também prestou serviço 

deficiente ao remeter as bagagens à Cuiabá e não as retornas para 

Curitiba, quebrando as expectativas dos usuários do serviço quanto aos 

prazos de devolução dos objetos. Como se não bastasse, a reclamada 

não prestou assistência adequada ao não ofertar alimentação e não cobrir 

as despesas decorrentes do fato acontecido. No âmbito jurisprudencial, o 

dever de indenizar advindo do desrespeito ao direito à informação (art. 6º, 

III, e art. 31, CDC) e de danos decorrentes da má prestação de serviços 

(art. 14, CDC) é farta. Por entender oportuno, trago à baila: 87706264 - 

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos 

materiais e morais. Informação incorreta transmitida pela companhia aérea 

acerca dos documentos necessários para embarque de menor em voo 

internacional. Passageiros que foram impedidos de embarcar. Violação do 

dever de informação nos termos dos artigos 6º, inciso III e 31 do Código de 

Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor nos 

termos do artigo 14 do mesmo Código. (...) (TJSP; APL 

1000246-80.2017.8.26.0002; Ac. 10957426; São Paulo; Décima Sexta 

Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 

07/11/2017; DJESP 17/11/2017; Pág. 2748). 62345322 - APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. 

CRUZEIRO MARÍTIMO. (...) Ré que não cumpriu dever de informação 

adequada e clara, na forma prevista no artigo 6º, III, do CDC. Atraso de 

quase cinco horas. Perda de voo de regresso à residência. Autora idosa 

de 88 anos teve de retornar de ônibus para casa. Dano moral configurado. 

Valor reduzido para r$2.000,00, mais adequado ao caso autos. Sentença 

reformada para reduzir a verba indenizatória a r$2.000,00, corrigido a 

partir desta data. Sem honorários recursais, visto que a apelante 

permanece vencida. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 

0020240-77.2015.8.19.0002; Niterói; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª 

Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 16/03/2018; Pág. 661). 52307656 - 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CDC. ATRASO DE 2 DIAS EM VOO. PROBLEMAS MECÂNICOS NA 

AERONAVE. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA. HOTEL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

PROVIDENCIADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO 

QUANTUM. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL 

DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Constatados vícios ou defeitos no serviço fornecido, é evidente a 

responsabilidade do prestador, independentemente de culpa. O 

fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo abalo moral 

causado, que em atraso de voo é in re ipsa, e o valor deve ser fixado com 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes. 

Comprovados os danos materiais, devem ser ressarcidos. (TJMT; APL 

98236/2017; Várzea Grande; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; 

Julg. 13/09/2017; DJMT 15/09/2017; Pág. 136). Constatado que foram 

causados danos aos reclamantes, nos termos da legislação de consumo, 

deve a prestadora do serviço responder pela reparação. No que tange 

aos danos materiais, a nota fiscal de compra de produtos à fl.49 é hábil 

para comprovar parte do dano sofrido, uma vez que artigos de higiene 

(escovas de dente e desodorante) não seriam adquiridos naquele 

momento se os viajantes estivessem com suas malas. Inversamente, o 

recibo à fl. 51, referente a serviço de taxi, embora registre a data em que 

o polo ativo chegou na cidade de Cuiabá (03/01/2017), não representa 

quem foram os usuários do serviço, e, por isso, não tem o condão de 

obrigar a restituição do valor pago. Ainda, não há como constatar que o 

translado seria realmente desnecessário se os autores tivessem chegado 

a Cuiabá 1 dia antes. Por fim, recentemente a jurisprudência do STJ tem 

sinalizado o afastamento da presunção absoluta da existência de danos 

morais quando há falhas na prestação do serviço de transporte aéreo, 

devendo cada caso ser avaliado de acordo com suas circunstâncias. 

Nessa trilha jurídica: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PASSAGEIROS 

IMPEDIDOS DE EMBARCAR EM VOO. PASSAGENS ADQUIRIDAS POR MEIO 

DA AGÊNCIA DE TURISMO, QUE NÃO REPASSOU OS VALORES À 

COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. (...) 2. O propósito 

recursal é determinar se as recorridas - companhias aéreas e agência de 

turismo - devem ser condenadas a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelos recorrentes, que foram impedidos de 

embarcar em voo doméstico, em razão da ausência de repasse, por parte 

da agência de turismo às companhias aéreas, do valor relativo a compra 

das passagens. 3. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias a fim de se concluir pela existência de danos morais 

compensáveis, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

destes danos. (...) (REsp 1698758/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Sopesando o 

relato extraído da exordial e confrontado pelas provas, entendo que a 

integridade psíquica dos viajantes foi violada ante a frustração gerada 

pelo impedimento no embarque, mas, acima e tudo pela privação de uso de 

seus pertences devido ao extravio das malas, somando ainda o sucessivo 

descumprimentos das promessas feitas pela Gol quanto à devolução dos 

bens. Por tais fatos, reconheço o dever de reparação da requerida. 

Especificamente ao requerente Marcos, ficou comprovado dano à sua 

imagem profissional, visto que não retornou ao trabalho no dia 

subsequente ao término de suas férias (dia 03/01/2017, sexta-feira, 

fls.65/66), devendo a indenização ser majorada. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

materiais, devendo a empresa requerida restituir o valor de R$ 86,33 

(oitenta e seis reais e trinta e três centavos). JULGO PROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais e CONDENO a demandada ao 

pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Andrezza e 

Luiz Otavio (para cada um) e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para Marcos, 

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

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

EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Pela sucumbência mínima dos autores, CONDENO o polo passivo ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da condenação. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 

15 dias, certifique-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000104-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BMG Vistos, Trata-se de demanda em que os envolvidos, em sessão de 

conciliação, optaram pela autocomposição e fizeram acordo quanto à 

pretensão autoral. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 86/87, 

respeitando interesse de terceiros, HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais a avença, e, por conseguinte, EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas rateadas 

entre os envolvidos. Cada parte arcará com os honorários de seus 

patronos. Devido à renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado de imediato e arquive-se. P. I. C.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)
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TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

REQUERENTE, na pessoa do seu Procurador, para que indique endereço 

atualizado do requerido, haja vista a correspondência devolvida com a 

ressalva de desconhecido juntada ao Id 13626972, no prazo de 05(cinco) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003110-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

REQUERENTE, na pessoa do seu Procurador, para que indique endereço 

atualizado do requerido, haja vista a correspondência devolvida, 

consoante juntada ao Id 13628178, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI GRASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001244-16.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. No ponto, diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Compulsando os autos, concluo necessária a realização 

de estudo de estudo social na residência da parte autora, com o fim de 

verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, 

consistente na condição de hipossuficiência econômica desta. Assim, 

DETERMINO seja intimada a Assistente Social do Fórum, para que realize o 

estudo social na residência da parte demandante, encaminhando o 

relatório ao Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá a Assistente Social 

verificar a real condição financeira do núcleo familiar da requerente, 

relatando minuciosamente acerca da residência desta, se trata de imóvel 

próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens 

móveis que guarnecem a residência, se possui veículos, qual a renda 

auferida pela família e outras informações relevantes ao deslinde da 

causa. Após a juntada do relatório, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do relatório, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância com 

o mesmo. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório da Assistente Social, quando 

poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na 

contestação. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001243-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PRIMO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MARIA RODRIGUES PRIMO DOS SANTOS OAB - 316.644.178-69 

(CURADOR)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001243-31.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. No ponto, diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Compulsando os autos, concluo necessária a realização 

de estudo de estudo social na residência da parte autora, com o fim de 

verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, 

consistente na condição de hipossuficiência econômica desta. Assim, 

DETERMINO seja intimada a Assistente Social do Fórum, para que realize o 

estudo social na residência da parte demandante, encaminhando o 

relatório ao Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá a Assistente Social 

verificar a real condição financeira do núcleo familiar da requerente, 

relatando minuciosamente acerca da residência desta, se trata de imóvel 

próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens 

móveis que guarnecem a residência, se possui veículos, qual a renda 

auferida pela família e outras informações relevantes ao deslinde da 

causa. Após a juntada do relatório, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do relatório, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância com 

o mesmo. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório da Assistente Social, quando 

poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na 

contestação. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JULIANO ALVES NISTAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001792-75.2017.8.11.0007 Vistos. EXPEÇA-SE 

novo mandado de intimação da perita nomeada. CUMPRA-SE conforme 

determinado na decisão sob o ID 11847153. Alta Floresta, MT, 27 de abril 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, tendo em vista a 

correspondência devolvida, consoante juntada ao Id 13026561.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001278-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerente, na pessoa de seus 

patronos habilitados, para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do 

ofício do 1º Serviço Notarial e Registral, sob ID 13674132.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001607-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001607-03.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Primeiramente, 

considerando que por intermédio da presente ação se pretende a 

obtenção de benefício previdenciário, o qual será equivalente a um salário 

mínimo mensal, noto que a pretensão almejada pela parte autora não se 

trata da que consta no valor da causa, nos termos em que prevê o art. 

292, do CPC. Desta forma, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, CORRIJO 

de ofício o valor da causa para fazer constar o valor de R$ 11.448,00 – 

onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais. REALIZE a Secretaria de 

Vara as retificações necessárias junto ao Sistema PJE. 2) Outrossim, 

analisando detidamente os autos, constato que a parte autora não 

formulou previamente pedido administrativo perante a autarquia ré, 

visando a concessão do benefício pretendido no presente feito. Segundo 

entendimento jurisprudencial, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, 

quando inexiste o prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, evidencia-se a falta de interesse processual da parte, 

vez a atuação jurisdicional não é necessária, pois não há lesão a direito a 

ser solucionada pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto, segue 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu da seguinte 

forma em caso análogo: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE 

BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE 

AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de 

ação, cujo objetivo é a concessão de benefício previdenciário, na qual o 

segurado postulou sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem 

requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia 

soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 

Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se 

com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão 

submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o 

Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos . 4. Em regra, não 

se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de 

benefício previdenciário não requerido previamente na esfera 

administrativa. 5. O interesse processual do segurado e a utilidade da 

prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 

recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício 

previdenciário , seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A aplicação 

dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do exaurimento da 

via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme 

Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.” (STJ, 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.042 - PR (2012/0035619-4), RELATOR: 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO: 15/05/2012). Assim, sendo 

referido documento indispensável à propositura da ação, nos termos do 

art. 320, do CPC, considerando ainda, que o vício é sanável, necessário 

oportunizar a sua juntada aos autos para posterior recebimento da inicial. 

Ainda, constato que a parte autora deixou de cumprir com o determinado 

no art. 319, II, do CPC, vez que não informou nos autos sua profissão. 

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial apontando sua profissão, e ainda, junte aos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pretendido na presente ação, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). 3) 

Transcorrido in albis o prazo estabelecido no item “2”, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 24 de maio de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (RECONVINDO)

NEIDE BELTRAN GARCIA (RECONVINDO)

JARI GARCIA DE ARAUJO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RECONVINTE)

JULIANO SILVA CARVALHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001920-95.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Diante das 

justificações sob o ID 12899719, CONCEDO o prazo IMPRORROGÁVEL de 

30 (trinta) dias para a continuidade dos recolhimentos sucessivos das 

custas processuais pelo autor. 2) Transcorrido in albis o prazo acima 

concedido, CERTIFIQUE-SE imediatamente e façam-se os autos conclusos. 

3) RECEBO a emenda à reconvenção, realizada sob o ID 12203320. 4) 

PROCEDA o distribuidor a devida anotação, conforme o disposto no 

parágrafo único do artigo 286 do CPC. 5) Outrossim, diante das alegações 

da parte reconvinte (ID 12203320), DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais, que deverão ser recolhidas em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas (limite estabelecido pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC), devidamente comprovadas nos 

autos, devendo-se ser efetuada a primeira no prazo de 05 (cinco) dias 

após a intimação do causídico da presente decisão, nos termos do art. 

468, § 6º e 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - CNGC. 6) COMUNIQUE-SE a Secretaria de Vara, na forma 

apontada no Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, o Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

acerca do deferimento de parcelamento das custas nas ações em 

questão, CONSIGNANDO-SE ainda, a arrecadação já efetivada de ID 

12899719. 7) INTIME-SE o autor reconvindo para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 343, § 1º do CPC. Com 

ou sem a apresentação de defesa pela parte autora, CERTIFIQUE-SE, 

inclusive acerca da tempestividade, em sendo o caso, e façam-se os 

autos CONCLUSOS APÓS O CUMPRIMENTO DE TODO O DETERMINADO 

NA PRESENTE DECISÃO. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 

9 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117516 Nr: 5558-61.2014.811.0007

 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: Laura Rodrigues da Paz

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 
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Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120764 Nr: 8064-10.2014.811.0007

 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: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17.603/A-MT, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106780 Nr: 2104-10.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete dos Santos Lima Todero

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proferida aforada por IVANETE DOS 

SANTOS LIMA TODERO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49167 Nr: 1325-65.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blandina Rosa de Jesus

 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.

Defiro o pedido retro, portanto, defiro o desarquivamento e concedo vista 

dos autos à parte exequente pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, com 

eventual manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Outrossim, decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos 

novamente ao arquivo.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131433 Nr: 5939-35.2015.811.0007

 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: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M V LOT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 68/69. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente IDEAL 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA e executado M V LOT - ME, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 8010-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA, EB 

Comercio de Eletrodomésticos Ltda - Eletrokasa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752, Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fl.147 . RETIFIQUE-SE 

a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda, parar figurar como exequente LUCINDA DE OLIVEIRA e 

executado EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, bem como 

seja certificado a existência de custas pendentes.

 2) Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 
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não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 6311-52.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Ortega Nascimento, Carina Vieira 

Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar o postulado retro, eis que compulsando os autos verifico 

que a parte executada foi citada por edital e não houve a nomeação de 

curador especial. Dessa forma, nomeio o ilustre Defensor Público com 

atribuições nesta Vara, como curador especial à executada (art. 72, 

parágrafo único do CPC), citada por edital, nos termos do artigo 72, inciso 

II, do CPC.

Intime-se o Douto Defensor Público para manifestar-se no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 5087-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Galante

 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, 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.241 e 

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

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

anexado à fl. 242).

 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.: 137012 Nr: 1405-14.2016.811.0007

 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: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.43, portanto, concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 

60 (sessenta) dias para que a parte exequente informe o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 3800-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdSR, TKSR, Roseli Aparecida de Souza, KdSVR, 

ASR, HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tacito Valentin Rodrigues Neto

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a possibilidade de transação, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04 de setembro de 2018, às 15h00, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no 

Fórum desta Comarca.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115074 Nr: 3460-06.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segue anexo extrato do sistema Renajud.

 No mais, cumpra-se cf. decisão de fl.37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113382 Nr: 1917-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCeCL(C), JGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no 
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art. 921, III, do NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer pelo período de 12 

(doze) meses ou prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, iniciará o prazo quinquenal de 

prescrição intercorrente.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99848 Nr: 1362-19.2012.811.0007

 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): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Maria Eunice de Almeida Oliveira, Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no 

art. 921, III, do NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer pelo período de 12 

(doze) meses ou prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, iniciará o prazo quinquenal de 

prescrição intercorrente.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 6131-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice de Fátima conde

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de Sentença, cujo regular 

andamento foi determinado às fls. 90/91, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.112.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 105 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 31.815,00 (trinta e um mil, oitocentos e quinze reais).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 6436-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleia Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leni Enokawa

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

OAB:8054/MT, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara 

Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:26657/PA, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente e seus advogados foram intimados 

para promover o andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quedando-se inerte, arquive-se o feito até eventual manifestação da parte 

interessada.

 Outrossim, considerando que o valor encontrado, via sistema BACENJUD 

é irrisório, nesta data efetuo o seu desbloqueio cf. extrato em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107517 Nr: 2895-76.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pleito retro, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39725 Nr: 212-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Rosa Vidros e Acessórios Ltda-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:18.450/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro e DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no 

art. 921, III, do NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer pelo período de 12 

(doze) meses ou prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, iniciará o prazo quinquenal de 

prescrição intercorrente.

 Quanto ao prazo prescricional, vejamos:

 Ação de execução de título extrajudicial – Cheque – Sentença de extinção 

– Reconhecimento da prescrição intercorrente (prazo trienal – CC, art. 

206, § 3º, VIII)– Prazo da pretensão executiva corresponde a 5 anos (CC, 

art. 206, § 5º, I)– Incidência da Súmula 150/STF – Apesar da inércia dos 

exequentes em dar regular prosseguimento ao feito, não decorreu o prazo 

quinquenal – Desnecessidade de intimação pessoal para o 

reconhecimento da prescrição intercorrente – Sentença anulada – 

Recurso provido. TJ-SP Processo 01032976520028260515 SP 

0103297-65.2002.8.26.0515, Orgão Julgador 14ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação 02/03/2018, Julgamento 2 de Março de 2018, Relator 

Maurício Pessoa.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 2003-07.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Francisco de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Silveira Fagundes - 

OAB:22.276/O

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar acerca da impugnação 

apresentada às fls. 30/32, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001379-28.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra ABRAO LOPES DE OLIVEIRA, 

com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento com 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes e 

comprovada a mora através do protesto anexado ao Id n. 13428399. 

Assim: DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo: Marca: 

FIAT, Chassi: 9BD197132E3118352, Modelo: FIAT GRAND SIENA 

ATTRACTIVE (SkyWindow) 1.4 8V FLEX 4p Eta./Gas., Placa: OBL-0088, 

Cor: PRATA Movido: ÁLCOOL/GASOLINA, Ano/Mod.: 2013/2014 Renavan: 

565181106, descrito na inicial, expedindo-se o competente mandado, 

devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem 

esta indicar, que será responsável pelo mesmo na qualidade de 

depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do 

bem. 2) Após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para pagar a dívida pendente que, segundo os valores atualizados, 

apresentados pelo credor é de R$ 76.979,87 sendo que neste prazo o 

bem deverá permanecer nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, ou requerer a purgação da mora, esta, no prazo apontado 

no item “2”. 4) Para efeito de pronto pagamento da dívida, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida apontada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 15 

de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH JAZMIN CALONGE VELAZQUEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Salua Gazali (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001029-74.2017.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 15 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001338-32.2016.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 15 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001035-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERALDA LOPES DO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “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. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12656905, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar comprovante 

de endereço no seu nome, sob pena de extinção da ação sem resolução 

do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA MERGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000984-07.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SILVANI APARECIDA MERGEN 

REQUERIDO: VIVO 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. Certifique-se a tempestividade do recurso inominado 

apresentado pela parte autora no Id. num. 7245646. Caso seja certificada 

a tempestividade, intime-se a parte autora (recorrente) para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, comprovar o preparo recursal. Caso seja 
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certificada a intempestividade, remeta-se o processo à conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora na pessoa de sua 

Patrona para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais cujas guias deverão ser emitidas da seguinte forma: 

custas: R$ 413,40, e taxa judiciária: R$ 130,13, através de guia própria 

que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, 

distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa Atualizado EM 

07/02/2018: R$ 10.892,83 (dez mil oitocentos e noventa e dois reais e 

oitenta e três centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE SEVERO DA SILVA (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: 

1001616-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALIETE SEVERO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos etc. Cuida-se de ação 

ajuizada por ALIETE SEVERO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ALTA FLORESTA-MT, com pedido de tutela de urgência, pretendendo que 

os réus sejam obrigados a fornecer transporte terrestre de Alta 

Floresta-MT para a cidade de Cuiabá/MT, necessário para a continuidade 

do tratamento de saúde, alegando que está em tratamento no Centro de 

Oncologia Santa Casa de Cuiabá e o réu se nega a fornecer o transporte. 

Com efeito, é obrigação do Estado (União, Estados e Municípios) fornecer 

transporte aos doentes que fazem parte do programa Tratamento Fora do 

Domicílio - TFD e que necessitam dessa assistência. Na espécie, consta o 

laudo médico de tratamento fora de domicílio, emitido por médico integrante 

do SUS, nos termos da Portaria nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, da 

Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), referente ao 

tratamento da paciente no Centro de Oncologia Santa Casa de Cuiabá. 

Registre-se, ainda, que o Gestor Municipal de Saúde foi oficiado duas 

vezes, uma pela parte autora (23/03/2018) e outra por este juízo (ID 

13487698), quedando-se inerte quanto ao pedido das passagens. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao 

Município de Alta Floresta/MT que forneça o transporte terrestre à parte 

autora e seu acompanhante, de Alta Floresta-MT para Cuiabá-MT (ida e 

volta), para fim de continuidade do tratamento de saúde no Centro de 

Oncologia Santa Casa de Cuiabá sempre que haja necessidade de 

deslocamento, mediante prévio requerimento da autora com tempo 

razoável, sob pena de bloqueio eletrônico do valor necessário à aquisição 

das passagens. A requerente deverá, ainda, providenciar o 

cadastramento no setor de TFD, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não o tenha feito, bem como apresentar comprovantes do tratamento a 

que está sendo submetido, depois de cada fornecimento de transporte. 

Ressalto, outrossim, que o valor dos desembolsos a ser realizados pelo 

requerido fica limitado a 60 (sessenta) salários mínimos. Cite-se e 

intime-se a parte ré, conforme requerido, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de trinta (30) dias, nos 

termos do enunciado nº 1 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Caso seja alegada matéria preliminar na contestação ou venha 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista do 

processo eletrônico ao Ministério Público. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 

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: 1002799-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA APARECIDA MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu 

Patronos para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento 

das custas processuais cujas guias deverão ser emitidas da seguinte 

forma: custas: R$ 413,40, e taxa judiciária: R$ 130,13, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, 

distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa Atualizado EM 

07/02/2018: R$ 10.943,41 (dez mil novecentos e quarenta e três reais e 

quarenta e um centavos).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010756-06.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEADI FRANCISCO REBONATO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

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

____________________________________________________________

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

8010756-06.2015.8.11.0007 COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO 

LTDA - ME SEADI FRANCISCO REBONATO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 09/06/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 19/01/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

12/01/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 25 de 654



através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

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

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

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

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

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

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

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 22 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010322-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIATI & LIMA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE GALDINO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

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

____________________________________________________________

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

8010322-17.2015.8.11.0007 ARIATI & LIMA LTDA - ME MICHELE GALDINO 

DE SOUZA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos 

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

consigno que o feito foi distribuído em 04/03/2015, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 15/01/2018. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos 

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

P.I.C. Alta Floresta/MT, 22 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010755-21.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROBERTO FRITZEN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

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

____________________________________________________________

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

8010755-21.2015.8.11.0007 COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO 

LTDA - ME CRISTIANO ROBERTO FRITZEN S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 09/06/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 19/01/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

15/01/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 
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de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

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

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

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

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

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

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

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 22 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010654-81.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARGARETH LOTTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

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

____________________________________________________________

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

8010654-81.2015.8.11.0007 KATIA MARGARETH LOTTI - ME ADRIELE 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

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

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 17/05/2015, 

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

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. Consigno, ainda, 

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

encontrando-se o feito pendente de análise desde 15/01/2018. Vale 

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

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

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

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

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

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

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

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

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

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

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

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

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

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

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

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

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

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

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

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

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

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

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

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

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

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

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

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 22 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010719-13.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ALVES DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

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

____________________________________________________________

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

8010719-13.2014.8.11.0007 ESTER ALVES DE SOUZA - ME LOURENCO 

BARBOSA DE LIMA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, 

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

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 17/09/2014, 

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

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

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

encontrando-se o feito pendente de análise desde 12/01/2018. Vale 

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

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

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

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

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

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

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

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

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

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

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

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

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

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 
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destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

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

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

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

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

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

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

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

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

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

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

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

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

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 22 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010567-28.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRANEDE SOUSA LUZ NUNES 23300663334 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRITO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

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

____________________________________________________________

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

8010567-28.2015.8.11.0007 IRANEDE SOUSA LUZ NUNES 23300663334 

CLAUDIA BRITO DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

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

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 23/04/2015, 

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

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 12/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 22/01/2018. Vale 

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

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

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

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

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

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

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

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

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

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

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

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

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

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

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

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

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

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

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

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

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

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

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

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

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

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

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

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 22 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010754-02.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte ré informa 

na petição num. 12119241 que efetuou o pagamento do valor 

remanescente da condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 

05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários para transferência do 

valor ou requerer o que entender de direito, bem como para indicar 

endereço atualizado da requerente, tendo em vista as manifestações dos 

Oficiais de Justiça nos Ids 7321035 e 7331247. Após, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 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: 1000609-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13202047), não 

compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 13549062. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 
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lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, razão pela condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro na legislação supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se, lembrando que caso a parte autora não possua 

advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da parte, 

conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 13 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001097-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE MOSER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001097-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: S. B. DE SOUZA - 

CONFECCOES - ME EXECUTADO: CAROLINE MOSER Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 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, 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: 1001787-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE ROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para que no prazo de 5 

(cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais cujas guias 

deverão ser emitidas da seguinte forma: custas: R$ 413,40, e taxa 

judiciária: R$ 178,89, através de guia própria que poderá ser emitida no 

site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, distribuição, devendo ainda, 

comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original nos 

autos, sob pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior 

remessa ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT. Nos 

casos em que o débito referente a custas pendentes ultrapassar o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será executada nos termos do 

Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Valor da Causa Atualizado EM 19/04/2018: R$ 17.849,59 

(dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove 

centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010792-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010792-14.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerido para 

adimplir as custas processuais, em cinco dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

tendo em vista o decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem 

manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000800-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada (ID nº. 13155147), não compareceu à sessão de conciliação, 

consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 13541657. Desse 

modo, a extinção da ação é à medida que se impõe, em atenção ao que 

prevê o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Registre-se que ao autor faltoso 

é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos o art. 949, 

inciso II, da CNGC do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal 

ônus somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, 

nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro na legislação supracitada. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, lembrando que caso a parte autora 

não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da 

parte, conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 
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Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

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

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

Floresta/MT, 14 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: 1001083-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO NASCIMENTO SILVA (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:

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: 

1001083-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos 

que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 12952252), 

não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 13430884. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, razão pela condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro na legislação supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se.. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante o 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 13 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: 1000424-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1000424-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13514666. Em tempo, consigno que o artigo 4º, III da Lei nº. 9.099/95 

estabelece que é competente o Juizado Especial do domicílio do autor para 

processamento de causas em que se pretende a reparação por dano de 

qualquer natureza. Contudo, no caso em comento vê-se que o 

comprovante de residência apresentado pela parte (ID nº. 11848446 – 

Pág. 4) não está em seu nome, não tendo tal situação sido justificada pela 

autora. Ainda, consoante afirmado, intimada para fazê-lo sob pena de 

extinção, quedou-se silente. Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 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: 1000799-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000799-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte 

autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13201518), não 

compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 13541776. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, razão pela condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro na legislação supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se, lembrando que caso a parte autora não possua 

advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da parte, 

conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 13 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: 1002536-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002536-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDILENE MACIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 11885600, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral, além de pugnar 

subsidiariamente pela suspensão do feito, ante a afetação dos autos dos 

REsp. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS. É o necessário. DECIDO. Importante 

anotar que a requerida inova na tese defensiva, porquanto não arguiu a 

necessidade de suspensão do feito em sede de contestação, vindo a 

fazê-lo somente após a prolação da sentença. Tendo sido proferida 

decisão terminativa, não há que se falar em suspensão processual. 

Entrementes, impende esclarecer que o Resp. 1.525.134/RS, com 

afetação em 07.06.2016, sendo parte integrante do Tema 954, do STJ, 

refere-se aos temas a seguir elencados: - Ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; - Prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - Abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Contudo, tal tema foi desafetado em 

24.06.2016, pelo i. relator, Ministro Luís Felipe Salomão. Já o REsp 

1.525.174/RS permanece afetado – Tema 954, e elenca os temas: - A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa; - Ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; - Prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - Abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Frisa-se que o caso em comento versou 

sobre indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente, oriunda de cobrança de serviços não 

contratados pela parte autora, além de declaração da inexistência do 

débito e cancelamento do contrato. Assim, ante as considerações tecidas, 

verifica-se que os assuntos discutidos nos autos não são correlatos aos 

atualmente contidos no Tema 954, do STJ, sendo, portanto, inoportuno o 

pedido de suspensão do feito. No que atine a omissão alegada pela 

embargante, analisando a sentença objurgada, não se vislumbra sua 

incidência, sendo certo que sobre o decisório expressamente apontou o 

que segue: “Inegável, a necessidade do pagamento de indenização pelo 

dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos dissabores de ter sido 

cobrada de forma indevida e abusiva e ter tido seu nome incluso em 

cadastro de mal pagadores. Em casos como este, o dano moral se dá in re 

ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, 

bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa 

ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o 

consumidor ser surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço 

prestado pela ré gera o dever de indenizar”. Desta feita, não vislumbrando 

as irregularidades apontadas pelo embargante, tenho que a sentença 

merece ser mantida. A irresignação da parte se dá quanto ao mérito da 

causa, e, persistindo discordância, deverá valer-se da via adequada. Ante 

o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 12462249, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

13 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: 1001001-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001001-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 12596982 não está em nome da postulante, e esta não justificou 

tal fato. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 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: 1000290-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEMOS 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000290-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE LEMOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito No mérito, afirma o autor que teve seu nome 

inscrito pela ré em órgão de proteção ao crédito por débito desconhecido. 

Em audiência de conciliação afirmou que há pouco tempo adquiriu uma 

linha telefônica da ré (ID nº. 13146104 - Pág. 1). Já a parte requerida alega 

que a inscrição é lícita porquanto a dívida existe, apresentando aos autos 

faturas correspondente aos meses de julho a dezembro de 2013, bem 

como um contrato assinado aos 31/01/2018. Primeiramente, consigno que 

em se tratando de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 
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Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Com efeito, o documento de ID nº. 12478283 - Pág. 1 demonstra que o 

nome do requerente fora lançado pela ré em cadastro de inadimplente no 

dia 17/01/2014, correspondente da dívida do contrato nº. 2124077502, no 

importe de R$ 71,56 (setenta e um reais e cinquenta e seis centavos). No 

que atine as faturas apresentadas (julho a dezembro de 2013) vê-se que 

correspondem a período anterior ao débito declinado na negativação em 

comento (janeiro de 2014), e nenhuma delas encontra similitude com o 

valor indicado. Inobstante a apresentação de contrato assinado pelo autor, 

é certo que referido título fora emitido aos 31/001/2018, portanto, muito 

posterior a data da negativação objeto da demanda. Calha anotar que a 

pretensão do autor em realizar exame grafotécnico no aludido documento 

é completamente descabida vai de encontro à informação prestada pela 

própria parte em audiência de conciliação, ocasião em que constou “A 

parte reclamante informa que adquiriu número telefônico da operadora 

Vivo, há pouco tempo”. Além do mais, como dito, referido documento não 

tem o condão de justificar a anotação em espeque porquanto firmado em 

data posterior. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II, CPC, não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 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. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 11840149 verifica-se a 

inexistência de outras anotações. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 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. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por obviedade, improcedente o pedido 

contraposto bem como a condenação em litigância de má-fé do autor. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$ 71,56 (setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), 

correspondente ao contrato nº. 2124077502; b) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

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

(17/01/2014 – ID nº. 11840149), nos moldes do art. 398 do CC. Ainda, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC. 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 nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 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: 1001082-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001082-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada (ID nº. 12952198), não compareceu à sessão de conciliação, 

consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 13430540. Desse 

modo, a extinção da ação é à medida que se impõe, em atenção ao que 

prevê o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Registre-se que ao autor faltoso 

é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos o art. 949, 

inciso II, da CNGC do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal 

ônus somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, 

nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro na legislação supracitada. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, lembrando que caso a parte autora 

não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da 

parte, conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 13 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000002-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) 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, 13 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: 1001662-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001662-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI DE SOUZA 

REQUERIDO: H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço em nome da parte autora 

não acompanhou o pedido inicial, intime-se o requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001044-77.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) 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, 13 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: 1000439-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000439-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação de indenização por dano moral e 

material movida por Vitor Rondon Borges de Campos em desfavor de 

UNIMED Cuiabá, afirmando o autor que: “no mês de julho de 2017, após 

sentir um mal estar, procurou ajuda médica, oportunidade na qual foram 

solicitados pelo médico atendente diversos exames cardiológicos, tais 

como Exame de Holter 24 horas, Exame de Monitoramento da Pressão 

Arterial – MAPA 24 horas, Ecodopplercardiograma, Teste Ergométrico, 

dentre outros. Em decorrência desse atendimento, o Autor procurou a 

Clínica Médica Magnólia nesta cidade de Alta Floresta, onde reside, na qual 

foi informado que não poderia realizar todos os exames solicitados, eis 

que não tinha autorização da UNIMED CUIABÁ para tanto, mas que o Autor 

poderia realizar os exames, pagando pelo atendimento de forma particular 

e posteriormente solicitar o reembolso junto à Requerida. Munido de tal 

informação, o Autor procurou a Requerida, a qual confirmou o noticiado”. 

Salienta que tentou por diversas vezes o reembolso das despesas, as 

quais somaram R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), contudo, sem 

sucesso. Citada e intimada a requerida para apresentar contestação e 

comparecer a Sessão de Conciliação (ID nº. 12218204 e 12750036), esta 

quedou-se inerte (ID nº. 12663209). Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e artigo 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

Assim, vale consignar que os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao CDC, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo, bem como disposto na Súmula n.º 

469 do STJ. Desse modo, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. 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. Não 

houve prova da justa negativa de cobertura dos procedimentos e somado 

a revelia, pode-se concluir que houve negativa indevida de cobertura de 

procedimento pelo plano de saúde requerido, e, portanto, devida a 
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reparação por dano material. Quanto ao dano moral pretenso, evola-se 

que a situação apresentada ultrapassa o mero descumprimento contratual, 

implicando injustificada ofensa à integridade psíquica, impondo 

desnecessário e significativo sofrimento à parte demandante, que já se 

encontrava em fragilizado estado emocional. De se frisara que a injusta 

recusa de cobertura de seguro saúde gera sentimento capaz de agravar 

a situação de aflição e angústia do paciente, que certamente já tem sua 

saúde debilitada, tanto que necessitou de atendimento médico 

emergencial. Nessa toada, segue entendimento jurisprudencial sobre o 

assunto: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. LENTE INTRAOCULAR. MATERIAL IMPORTADO. 

RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer em que a parte autora, por ser portadora de Catarata, objetiva o 

reembolso das despesas havidas com o procedimento cirúrgico a que foi 

submetida - Facoemulcificação com implante de lente intraocular, bem 

como indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, ante a 

negativa indevida do plano de saúde, julgada parcialmente procedente na 

origem. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - É 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na 

medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 

3º, §2º do CDC. Inteligência da Súmula 469 do STJ. Na situação em 

evidência, a parte autora ajuizou a presente ação objetivando a restituição 

do valor despendido com a aquisição do material indicado pelo médico 

assistente (R$ 2.750,00), devidamente corrigido, bem como indenização 

por danos morais. . RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE - Na 

situação em evidência, a parte autora demonstrou, quantum satis, a 

necessidade de utilização de lente intraocular importada, utilizada no 

procedimento cirúrgico a que foi submetida. No presente feito, há prova a 

respeito da imprescindibilidade da utilização de material importado que foi 

utilizado no procedimento cirúrgico a que foi submetida a parte autora, 

desincumbindo-se do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I do 

CPC/15. DANOS MORAIS - A injusta recusa de cobertura de seguro saúde 

dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais 

sofrido, diante do desassossego e insegurança gerada pela negativa 

infundada e agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, 

comprometido em sua higidez físico-psicológica. A indenização por dano 

moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se 

pode esquecer que a demandada é uma das maiores operadoras de plano 

de saúde do país e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido 

como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente 

enriquecimento ilícito à vítima. Valorando-se as peculiaridades da hipótese 

concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para 

a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor arbitrado na 

sentença, a título de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 

(...). DUPLA APELAÇÃO. APELO DA RÉ DESPROVIDO E APELO DO 

AUTOR PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70076437680, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 08/06/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do 

autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 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 por dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II - Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, para: a) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia 

de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente (INPC) do efetivo prejuízo, conforme o disposto 

na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC); b) CONDENAR a ré a pagar 

autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito em julgado, se 

nada for requerido em quinze dias, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 12 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010476-06.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID & PEREZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA KANNO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010476-06.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: DAVID & PEREZ LTDA - ME 

EXECUTADO: LUCIA DE SOUZA KANNO Vistos. Efetuada a penhora 

eletrônica do valor parcial objeto de execução, a parte executada não 

apresentou embargos à execução, apesar de intimada. Assim, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da parte credora, observando os dados bancários informados no Id nº 

13191924. INDEFIRO as diligências pretendidas pelo exequente no Id nº 

13191924, eis que competem à parte e não ao Estado-Juiz e, ademais, as 

diligências requeridas pelo credor não coadunam com os critérios 

norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da 

celeridade e da simplicidade. INDEFIRO também o pedido de nova tentativa 

de penhora on line, uma vez que inexiste nos autos indícios de 

modificação da situação financeira da parte executada desde a data da 

última tentativa frustrada no bloqueio de valores via sistema Bacenjud até 

a presente data e porque o exequente não comprovou ter envidado 

esforços para localizar bens da executada passíveis de penhora. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, bem como para, em 48 

(quarenta e oito) horas, indicar bens da executada passíveis de penhora, 

sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 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: 1002282-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002282-97.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DE JESUS LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pela parte autora 

(recorrente), pois a condição de massa falida, por si só, não é suficiente 

para que seja concedida assistência judiciária gratuita, é preciso que se 

comprove que dela necessita. Assim também é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.648.861): “Ementa: Assistência 

Judiciária gratuita. Pessoa Jurídica. Massa falida. Necessidade de 

comprovar a falta de recursos suficientes ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Ausência de prova robusta para a concessão do 

benefício. Indeferimento acertado.” 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: 1000044-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)
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FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000044-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GERSON LUIZ SEVERO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA 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 advogado e atua em causa própria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Observa-se da 

certidão lançada no ID nº. 13244102 que o recurso inominado é 

intempestivo. Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, 

NÃO RECEBO o recurso inominado interposto. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, se nada for requerido 

em dez dias, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001635-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MANHATTAM DE ARACATUBA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA DE OLIVEIRA OAB - SP123230 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR MARIANO FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001635-68.2018.8.11.0007 AUTO POSTO MANHATTAM DE 

ARACATUBA LTDA SALVADOR MARIANO FILHO 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 Setor G, 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 da 

Carta Precatória. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 

de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001018-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA CARDOZO DA SILVA (AUTOR)

LEORDINO VIEIRA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AGNALDO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

NAIR ORMENEZE MACEDO (TESTEMUNHA)

RUBENS VIEIRA DO PRADO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001018-11.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LEORDINO VIEIRA SILVA, SEVERINA CARDOZO DA SILVA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de “Ação de Usucapião” ajuizada por 

LORDEVINO VIEIRA DA SILVA e SEVERINA CARDOSO DA SILVA em 

desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO (proprietária) e dos confinantes JOANA DA 

SILVA, ATÔNIO PEREIRA DA SILVA e IGREJA OBRA DA MISSÃO 

PENTECOSTAL. Em que objetivam, em síntese, a declaração de domínio, 

através da usucapião, da Parte Requerente sobre a área de 500m² 

(quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 22, quadra 

n. RS-19, loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n. 

1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial 

(Id12615406) vieram os documentos de Id12616201/12615219. Recebida a 

inicial Id12618379. Citados os confinantes e Réu (Id12735891). A Parte Ré 

apresentou contestação Id1040661, instruindo os autos com os 

documentos de Id13040646/13040661. Sendo que requereu a remessa 

dos autos à 3ª Vara desta Comarca, visto que o referido lote é objeto de 

ação de usucapião nos autos de nº0000164-05.2016.8.11.0007, tendo 

como autores Luiz Antônio Francisco e Terezinha Vieira do Prado, 

conforme se comprova pelos documentos apresentados na contestação. 

Citados eventuais Réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, estes não manifestaram-se. Designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31/07/2018 (Id13185385). É o relatório. 

DECIDO. Em tempo, à fundamentação da requerida tecida para justificar a 

conexão é plenamente válida, pois consultando junto ao Sistema Apolo, 

verifico que a presente demanda foi distribuída no dia 07/06/2018, ao 

passo que a demanda que tramita perante a 3ª Vara desta Comarca foi 

distribuída em 26/10/2017 (autos nº1001018-11.2018.8.11.0007 – 

Cód.134720). Apenas a título ilustrativo, conceitua-se conexão quando 

duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 

55 do NCPC). Em havendo identidade de partes e de causa de pedir de 

duas ou mais ações, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o 

das demais, dar-se-á o instituto da continência (art. 56 do NCPC). Os dois 

casos versam sobre o usucapião do mesmo terreno, devendo as ações 

serem reunidas, para que haja o julgamento simultâneo, com o escopo de 

evitar decisões contraditórias ou conflitantes, caso decididas 

separadamente. A referida norma processual estabelece ainda, em seus 

artigos 58 e 59, respectivamente, que “a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”; e “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”. Pois bem. Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que 

na 3ª Vara desta Comarca tramita a ação – autos n. 

0000164-05.2016.8.11.0007 – código 134720, distribuída em 26/10/2017, 

em que Luiz Antônio Francisco e Terezinha Vieira do Prado figuram no 

polo ativo e a COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO no polo passivo. Naquele feito foi ajuizado o 

mesmo objeto da presente demanda, onde os autores pleiteiam a 

procedência da presente ação, com o fim de que a usucapião, sobre o 

mesmo lote, seja declarada totalmente procedente. Nota-se, portanto, que 

o referido processo (Código Apolo 134720) e a presente ação versam 

sobre a usucapião do mesmo terreno (lote urbano n. 22, quadra n. RS-19, 

loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G 

do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT). Assim, por imperativo lógico, as 

questões devem ser resolvidas de maneira uniforme, pois, decorrem dos 

mesmos fatos, de modo que o instituto da conexão deve ser reconhecido 

entre as ações, nos termos dos artigos 55, do NCPC. Constatado a 

existência deste instituto (conexão), a solução se dará pela prevenção 
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que, como sabido, é o instrumento adequado para que se saiba em qual 

Juízo serão reunidas as causas com conexão, conforme estabelece o 

artigo 58 do CPC. Ainda de acordo com o artigo 286 do CPC as ações (de 

qualquer natureza) serão distribuídas por dependência nas seguintes 

hipóteses: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento”. No caso dos autos, a 3ª Vara desta 

Comarca é o Juízo Prevento para o julgamento da presente demanda, já 

que a ação n. 134720 foi distribuída em 26/10/2017 (processo físico) e o 

presente feito em 07/06/2018 (PJe). Ante o exposto, existindo conexão 

entre as ações, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do 

presente feito, DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 3ª Vara 

desta Comarca, a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as 

baixas e anotações de estilo. Proceda-se a baixa da audiência designada 

por este juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 7 de junho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001288-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001288-69.2017.8.11.0007 MARIA DAS GRACAS FERREIRA 

BANCO PAN 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 ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da petição e comprovante de 

pagamento do valor da condenação, conforme ID 13586238 e 13586267, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 de 

junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002103-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM (EXECUTADO)

LEONARDO CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002103-32.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: 

CARLOS EDUARDO FURIM, LEONARDO CARVALHO SILVA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL nº 3/2018/DF - Torna público o GABARITO DEFINITIVO e a 

CLASSIFICAÇÃO FINAL do I Processo Seletivo para Recrutamento dos 

Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de Barra do Garças, 

MT., da prova realizada no dia 26 de maio de 2018, em conformidade ao 

Edital nº 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e 

publicado na data de 31.1.2018, e retificado em parte pelo Edital nº 

25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 2018, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.227, de 2.4.2018 e publicado na data 

de 3.4.2018.

* O Edital n° 3/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232111 Nr: 10538-89.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RAMALHO FERREIRA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora, na pessoa de seu 

representante legal para que cumpra integralmente as determinações de 

fls. 25 e promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252833 Nr: 8241-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as pates para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208353 Nr: 8534-16.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF, LCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar sobre a precatória juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 102801 Nr: 7805-63.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, André Ricardo Lemes da Silva - OAB:156817/SP, 

Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, Barbara 

Bertazo - OAB:OAB/SP 310.995, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:OAB/SP 147.000, Edyen Valente Calepis - OAB:8767/MS, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Considerando que não estava regular o cadastro das partes, e agora já 

regularizado tal item, impulsiono o feito para que seja intimado o 

requerido/executado da decisão de fls. 433, que segue abaixo transcrita.

DECISÃO: "Vistos. 1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob 

pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015. 2.Decorrido o prazo sem pagamento 

voluntário, EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do bem indicado pela parte 

ou de tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, 

na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à 

sua revelia. 3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos 

para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud. 4.Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, querendo, sua 

impugnação ao cumprimento de sentença. 5.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 18925 Nr: 137-90.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fiorese Neto, EDNAMAR LIMA DO CARMO 

FIORESE, RUDI FIORESE, Therezinha Lorini Fiorese

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, DALADIER AGI - OAB:464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, NELSON FEITOSA - OAB:3839

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para fiquem cientes acerca da perícia designada nos 

autos que será realizada dia 16/07/2018 às 14hs 30 no imóvel da Real 

Brasil, localizado na Avenida Rubens de Mendonça 1856, edifício Office 

Tower, sala 1403, Bosque de Saúde, Cep 78050-00 Cuiabá - MT ( telefone 

65-3052 7636 (contato@realbrasilcom.br)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 92482 Nr: 6294-64.2009.811.0004

 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: Darci Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Lima

 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

Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação do 

advgado Rodrigo Corbucci OAB/TO 3840 para se manifestar nos autos, no 

prazo de 15 dias, acerca do despacho a seguir transcrito: Vistos.

1.Noticiada a morte da inventariante (companheira do falecido/autor da 

herança), fl.117, e tendo em vista que foi proferida sentença 

reconhecendo que o único bem componente do acervo hereditário deve 

ser objeto de inventário, fls.109/114, INTIMEM-SE os herdeiros do falecido, 

já representados nos autos, para requerer o que entenderem cabível, 

inclusive com indicação de novo inventariante bem como dos sucessores 

da sobrepartilha referente à meação da senhora Darci, já que ele era 

casada no regime de comunhão universal de bens com o autor da herança 

(fl.15).

2.FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Decorrrido o prazo 

estipulado, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270627 Nr: 1423-73.2018.811.0004

 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: Salvador Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 i) DEFIRO o pedido de depósito do valor integral do débito, conforme 

cálculo de fl.83, no prazo de 10 (dez) dias.ii) DETERMINO à parte requerida 

a abstenção de inclusão do nome do autor em qualquer órgão de restrição 

de crédito, tais como SERASA e SCPC.iii) FIXO multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de descumprimento desta 

decisão.12.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação, que DESIGNO para 

o dia 14 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).13.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 14.Realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11º, CPC/2015). Não havendo composição entre as partes, 

decorrido o prazo para contestação, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.15.DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme art. 99, §§ 2º e 

3º, CPC/2015.16.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173793 Nr: 7013-07.2013.811.0004

 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 Candida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, quitados os 

impostos necessários, HOMOLOGO os bens arrolados no inventário, bem 

como, a título de partilha, DEFIRO a adjudicação do imóvel matriculado sob 

o n.28.248, Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT e dos 

valores depositados no Banco do Brasil S/A a título de PASEP, na 

proporção de 50% ou ½ em favor da inventariante ANA CANDIDA DOS 

SANTOS e de 12,5% ou ¹/8 em favor dos herdeiros KELLY CRISTINA 

MIOTTI DOS SANTOS, JOSIAS MIOTTI DOS SANTOS NETO, GENTILE 

MIOTTI DOS SANTOS e LEANDRO ALVES DOS SANTOS, ressalvados 

direitos de terceiros e o direito real de habitação da viúva.8.EXPEÇA-SE 

mandado de adjudicação, averbando-se às margens da matrícula do bem. 

9.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 9380-04.2013.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Ferreira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Ferreira Neto, Pedro Justino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Vistos.

1.Em havendo notícia do óbito da parte autora (fl.165), SUSPENDO O 

PROCESSO, nos termos do art.313, CPC/2015.

2.INTIME-SE a Defensoria Pública para proceder com a devida habilitação 

do espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses (art.313, §2º, 

I, CPC/2015), sob pena de extinção.

3.Realizada a habilitação, sem necessidade de conclusão, INTIMEM-SE os 

requeridos, a fim de que, querendo, manifestem-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4.Em caso de inércia dos requeridos, igualmente sem necessidade de 

conclusão, CUMPRA-SE a decisão de fl.170 no que tange às alegações 

finais e, após, conclusos para resolução da habilitação e sentença.

5.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236458 Nr: 13754-58.2016.811.0004

 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: RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração da Requerente, RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES, o 

percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como para condenar o Requerido no 

pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição 

quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor.26.Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora na forma do art. 

1º-F da Lei nº. 9.494/97 e correção monetária pelo INPC, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE.27.FIXO como termo inicial de 

incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 12.12.2016 e 

correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de 

quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.28.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.29.Tendo em vista a sucumbência do 

Requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85, §4º, II, CPC/2015.30.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o 

valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 

496, §3º, III, CPC/2015).31.Transitada em julgado, caso nada mais seja 

requerido, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

devidas.32.Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254966 Nr: 9576-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodomaxion Transportes e Logisticas Ltda, Natal 

Benedito Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar já deferida (fls. 23/24) para o fim de 

determinar que a autoridade coatora libere a mercadoria apreendida com 

relação ao TAD 1130434-8, bem como veículos e documentos 

eventualmente apreendidos com relação ao mesmo termo de apreensão e 

depósito, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no art. 487, I, 

CPC/2015.16.Fica consignado que a presente medida destina-se apenas e 

tão somente para a liberação da mercadoria, não havendo qualquer 

suspensão do crédito tributário apurado ou que será apurado no tocante 

ao auto de apreensão referido.17.Após o prazo de recurso voluntário das 

partes, DETERMINO a remessa dos autos para reexame necessário da 

sentença, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.18.SEM CUSTAS 

E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, 

da Lei 12.016/2009.19.Ciência ao Ministério Público. 20.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

21.Expeça-se o necessário. 22.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176619 Nr: 10653-18.2013.811.0004

 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: Cleibe Vieira Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Combrasil - Cia Brasil Central Comércio e 

Industria, Maria Aparecida de Castro, Raquel Santos de Araújo Brito, 

Kaique Emaison Vieira Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora sobre as informações trazidas às fls. 105/107 

sobre o recolhimento do ITBI .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279479 Nr: 6881-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Hipólito Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neusa Mariam de Castro 

Serafim - OAB:23300/sc, Rodrigo Duarte da Silva - OAB:17324/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188735 Nr: 9263-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jesus da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Ferreira Ataides, José Iremar da 

Silva, ANTONIO COSTA CRUZ, José Balduino de Matos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Da documentação extraída no Infoseg se verifica que a requerida 

faleceu no ano de 2005, de modo que DETERMINO à parte autora a 

habilitação do espólio ou dos sucessores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 38 de 654



2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203554 Nr: 5803-47.2015.811.0004

 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: Cironil Martins de Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 5803-47.2015.811.0004-id.203554

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cironil Martins de Freitas Júnior

PARTE REQUERIDA: Márcio Geovany Sanches

INTIMANDO(A, S): Cironil Martins de Freitas Júnior, Cpf: 02037288158, Rg: 

1.878.630-8 SSP MT Filiação: Cironil,dias de Freitas e Ozaias Maria 

Domingues, data de nascimento: 19/05/1988, brasileiro(a), natural de Barra 

do garças-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Raimundo Melo, 666, Bairro: 

Campinas, Cidade: Barra do Garças-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485, 

INCISO III, §1º E 2º, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há quase 

01(um) ano, devendo para tanto manifestar dando andamento ao feito.

Eu, Julia da Silva Teixeira Buttner, digitei.

 Barra do Garças - MT, 10 de junho de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265056 Nr: 16207-89.2017.811.0004

 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: VIVIANE VERGÍLIO GRERR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 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 

comparecer nesta Secretaria, para retirar os alvarás expedidos, no prazo 

de 05 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197355 Nr: 2114-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onival Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Ribeiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento no §§ 2º e 3º do art. 3º, CPC/2015, DESIGNO 

audiência conciliatória para o DIA 23 DE JULHO DE 2018, às 08h 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há possibilidade de 

autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 195939 Nr: 1082-52.2015.811.0004

 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: Elza Lúcia Barbosa, Jeovaci Galvão do Nascimento, 

Maria Glória da Silva, Laércio Silva dos Santos, João Pereira de Almeida, 

Maria do Carmo Gomes da Costa, Maria Auxiliadora Silva Ribeiro, Salvador 

Nery de Souza, Ieda Ferreira da Silva, Maria do Socorro do Nascimento, 

Maria Arlinda da Silva, Marina Schavarski Bortolo, Rosivaldo Almeida 

Ferreira, Sirlene da Silva Araujo Carvalho, Sebastiana Martins da Silva, 

Suely Domingos Corrêa, Vangivalda Gomes Supré, Pedro Nunes Batista, 

Tereza Furtado Augusto, Valdineia Maria de Souza Rocha, Vera Lucia 

Pereira Valerio, Orislene da Costa Andrade Fortunato, Raimundo Ferreira 

Amorim, Raimundo Francisco Dourado, Regina de Fatima Santana Ferreira, 

Roberval Ferreira da Silva, Rosely Maria Rodrigues, Rosemeire 

Albuquerque Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, 

ante o retorno dos autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 196470 Nr: 1430-70.2015.811.0004

 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: Neusa Mingoti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO & INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 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 os documentos de folhas 144/150, no prazo de 10 

dez dias, nos termos da decisão de folhas 134.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271658 Nr: 2071-53.2018.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Sebastião Wilson Ferreira Miranda, Ozete Lemes de 

Moraes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

2071-53.2018.811.0004, Protocolo 271658, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3416-88.2017.811.0004, Protocolo 245772, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230809 Nr: 9633-84.2016.811.0004

 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: Tamburi Construções e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR Importados & Premoldados Ltda EPP, WR 

Construções Ltda EPP, Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva Leite, 

Wesley Morais Leite, WR Construçoes & Prestações de Serviçõs Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, 

Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087, Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - 

OAB:21.101

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

9633-84.2016.811.0004, Protocolo 230809, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36990 Nr: 1134-68.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - 

OAB:OAB-MT 5.446, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, JACY 

HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVO SILVEIRA 

ROSA, para devolução dos autos nº 1134-68.2003.811.0004, Protocolo 

36990, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240232 Nr: 16432-46.2016.811.0004

 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: Jessica Adriane Kunz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 16432-46.2016.811.0004, 

Protocolo 240232, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217950 Nr: 1596-68.2016.811.0004

 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): Elcirley Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 1596-68.2016.811.0004, 

Protocolo 217950, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 176606 Nr: 10640-19.2013.811.0004

 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: Jonas Alves de Abreu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 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, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instância. Após, vistas à parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 177101 Nr: 11267-23.2013.811.0004

 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: Maria Dias Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 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, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia. Após, vistas ao requerido.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176313 Nr: 10269-55.2013.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Rogerio Gonçalves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Reis Marson - OAB:, 

Rodrigo Pelissão de Almeida - OAB:41.063

 Assim, do exposto, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, 

RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e JULGO 

EXTINTA a punibilidade, com fulcro no artigo e 107, IV, CP, das infrações 

penais descritas no artigo 46, parágrafo único, da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9.605/98), com o consequente arquivamento do Termo 

Circunstanciado de Ocorrência de autos de nº 10269-55.2013.811.0004 e 

código nº 176313.Com efeito, ARQUIVE-SE o TCO com as baixas 

necessárias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registra-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 05 de junho de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181025 Nr: 2924-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada, para que pague o valor 

devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 475-J, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153184 Nr: 4335-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyme Rodrigues dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228223 Nr: 7867-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. BERNIERI COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO - 

OAB:3.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos. BEM COMO para no mesmo prazo 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível e proceder a retirada da Carta 

de Arrematação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266736 Nr: 17181-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, Clovis Bernardo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 INTIMAÇÃO da parte executada do valor do cálculo do débito o qual fora 

parcelado, conforme consta às fls. 72 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267761 Nr: 17851-67.2017.811.0004

 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: ZTE BRASIL INDUSTRIA, COMÉRCIO SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélvio Santos Santana - 

OAB:353.041 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279215 Nr: 6736-15.2018.811.0004

 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: Luciana Coelho de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Cite-se o requerido e intime-se a Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 22 de agosto de 2018, às 08h30min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279146 Nr: 6694-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emídio Cezar - 

OAB:16426/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 279146

Vistos, etc.

1. Cumpra-se conforme deprecado.

2. Após, devolva-se com as nossas homenagens.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 05 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279590 Nr: 6978-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro Cláudio da Silva, Valdeli Forte Ferreira, 

Valdecy Campos David, Felix Henrik Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando que o impetrado 

forneça cópias dos documentos solicitados, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I).Após esse prazo, com ou sem as 

informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo 

improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).Intimem-se. 

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

necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278378 Nr: 6277-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA ME, 

SALVADOR FERREIRA DA SILVA, José Geraldino Monteiro, Fagner Willian 

Alves da Silva, IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243708 Nr: 1870-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Diante ao exposto, julgo improcedente a presente ação e, por corolário, 

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

do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais, 

tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao requerente. Condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixado, em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Após o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67550 Nr: 1096-17.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fonseca de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, União - Fazenda 

Nacional, Detran / MT - Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

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

Mato Grosso - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo:

À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo 30 (trinta) dias, 

a partir da intimação pessoal de seus representantes legais, nos termos 

do art. 183, § 1º do NCPC, sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Oficie-se ao DETRAN para que promova-se a baixa do nome da autora no 

cadastro da referida camionete.

Deverá o executado ainda promover a baixa do nome da autora do rol de 

devedores do Estado de Mato Grosso, junto à SEFAZ, no que tange aos 

IPVAs referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275596 Nr: 4481-84.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCL, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial com sua emenda uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Entendo que por ora, não estão presentes os requisitos para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela, que me convençam da 

verossimilhança da alegação, uma vez que não há nos autos documentos 

hábeis a comprovar a renda do requerido, para assim analisar o fator 

necessidade/possibilidade. Portanto, necessária se faz a manifestação da 

parte requerida.

Designo para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h00min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não haja acordo poderá o mesmo contestar, 

desde que por intermédio de advogado.

Intime-se o alimentado na pessoa de sua representante, para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 42 de 654



compareça a audiência, alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se, o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278856 Nr: 6531-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMS, DdCMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSP, ORdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de investigação de paternidade cumulado com 

alimentos proposto por Ayla Gabriely Medrado Silva, menor impúbere, 

representada por sua genitora Sra. Dayani do Carmo Medrado de Souza, 

em face de Thiago Silva Pereira e Oséias Rubens de Souza.

 Relata a autora que manteve relacionamento casual com o requerido 

Oséias, advindo à concepção da infante, mas que, devido às brigas com o 

mesmo, quem registrou a menor foi seu companheiro à época do 

nascimento. Por este motivo, e visando auxílio do suposto genitor da 

criança, ingressa com a presente ação.

 Pleiteia pela realização do exame de DNA e a fixação de alimentos 

provisórios no importe de 31,45% (trinta e um vírgula quarenta e cinco por 

cento) do salário mínimo vigente.

 Recebo a inicial, uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de alimentos provisórios, entendo que este não merece 

acolhimento, posto que não está devidamente comprovada a relação 

paterno-filial, conforme exigido pelo art. 4º da Lei 5.478/68.

 Designo para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h30min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

Cite-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar, desde que 

por intermédio de Advogado. Intime-se a requerente na pessoa de seu 

representante, para que compareça a audiência alertando-o que sua 

ausência importará em extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279656 Nr: 7018-53.2018.811.0004

 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: AASR, MCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme os arts. 

98 e 99 do Código de Processo Civil.

Em obediência ao art. 178, do CPC, diga o Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279680 Nr: 7032-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonel Pio da Silva, Andreia Vanderley Andrade 

Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação de usucapião, ajuizada por Jeronimo Martins de Sousa, 

em face de Izonel Pio da Silva e Andreia Vanderley Andrade Pio, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279763 Nr: 7081-78.2018.811.0004

 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: ZSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJRR, RSLR, CMDSR, RSLR, RSLR, RMMdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Citem-se os requeridos e intime-se a Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 23 de agosto de 2018, às 16h00min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Com relação aos réus em local incerto e não sabido, defiro a citação por 

edital.

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277109 Nr: 5480-37.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicentina Raggiotto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de embargos à execução proposto por Maria Vicentina Raggiotto, 

em face de Banco do Bradesco S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.
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DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200072 Nr: 3808-96.2015.811.0004

 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: JFdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdS, NVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores, e nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 33 e seguintes da 

Lei 8.069/90, DEFIRO a guarda e responsabilidade do menor NELSON 

VIEIRA BRITO JÚNIOR aos bisavós, ora requerentes, JOAQUIM 

FRANCISCO DE SOUA E FLORENTINA PEREIRA DE SOUSA. Expeça-se o 

termo de termo de guarda definitivo.Deixo de condenar em custas ou 

honorários.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 9110 Nr: 1247-32.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o executado para que indique a localização do bem nomeado à 

penhora, fls. 192.

Indicado, lavre-se auto de penhora, averbando-o junto à matrícula do 

imóvel.

Após a penhora, avalie-se o bem.

Da avaliação manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

Sem impugnação da avaliação, intime-se o credor para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto a adjudicação, sendo que o silêncio implicará 

em requerimento de adjudicação tácita.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164199 Nr: 5933-42.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Nunes dos Santos, Jairo Gehm

 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: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS

 Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo:

À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 113/115, observando-se os aumentos oriundos da aludida 

progressão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá recair na 

pessoa do alcaide municipal.

Sem prejuízo, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279034 Nr: 6651-29.2018.811.0004

 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: Wanderson Alves Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Cite-se a requerida e intime-se o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 22 de agosto de 2018, às 08h00min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279353 Nr: 6818-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria de Carvalho, Tiago Robertt Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

Após, cite-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme art. 523 do CPC, bem 

como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo para pagamento e não o tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278999 Nr: 6619-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Carneiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido, 

Sebastião Carneiro de Carvalho proposto por sua filha Ana Maria 

Carvalho.

 Nomeio como inventariante a requerente Ana Maria Carvalho, que deverá 

ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279356 Nr: 6821-98.2018.811.0004

 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: IRdSM, JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRMM

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

7.402, Monia Daiane S. Almeida - OAB:7402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se os Requerentes na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 23 de agosto de 2018, às 14h30min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Abre-se vistas ao representante do Ministério Público por se tratar de 

interesse de menor.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278851 Nr: 6526-61.2018.811.0004

 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: BMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIME-SE a requerente a fim de que compareçam, à 

audiência de conciliação a ser realizada em 23 de agosto de 2018, às 

15h00min (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.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279200 Nr: 6727-53.2018.811.0004

 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: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 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.

CITE-SE a requerida via editalícia, dado que a mesma se encontra há anos 

em local incerto e não sabido, conforme relatado na inicial, para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados conforme dita o art. 

231 do Código de Processo Civil, 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.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165125 Nr: 7090-50.2012.811.0004

 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: Diego Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 PROCESSO Nº 7090-50.2012.811.0004 (CÓDIGO 165125)

Vistos.

Considerando o depósito voluntário realizado pelo demandado 

(fls.157/158), bem como a manifestação retro, expeça-se competente 

alvará de levantamento em favor do requerente, devendo o valor ser 

transferido na conta bancária indicada pelo causídico do autor, conforme 

informações contidas a fls.165.

Após, tendo em vista a sentença proferida a fls.162/163, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182950 Nr: 4641-51.2014.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique Luiz Romero, Wallisson 

Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do artigo 1031 da CNCG, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do 

advogado do apelado Rodrigo Henrique Luiz Romero, para, nos termos do 

Art. 600 do CPP, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220238 Nr: 2973-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Rodrigues Alves, Jonival Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 86611 Nr: 583-78.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Medrado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 252.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173255 Nr: 6419-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter José Gomes, André Moreira de Melo, 

Vilson Ferreira Nobre, Pedro Fernandes Camargo, Edson Luiz Ramos, 

Lázaro Elias de Souza, Sadi Martins Ferreira, Nelson Bispo de Souza, 

Antonio Garcia, Jorge Shimura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13589/MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:, UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754

 Da data dos fatos (05.06.2003) até o recebimento da denúncia 

(28/03/2016), consta lapso temporal superior a 12 (doze) anos, período 

em que não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, 

fazendo-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva do delito.Pelo exposto, nos termos do artigo 109, VI e 107, IV, 

ambos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e 

decreto a extinção da punibilidade do crime previsto artigo 3°, incisos I e II, 

da Lei n° 8.137/90, atribuída aos denunciados Walter José Gomes, Antônio 

Garcia, André Moreira de Melo, Vilson Ferreira Nobre, Pedro Fernandes 

Camargo, Edson Luiz Ramos, Lázaro Elias De Souza, Jorge Shimura e Sadi 

Martins Ferreira.Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 204865 Nr: 6512-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Rose Ramos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia para condenar a ré Aline Rose Ramos Moura como incurso 

nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Assim, passo à 

dosimetria da pena.A pena ao cometimento de tráfico de drogas é 

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011141-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais e da Taxa Judiciária, 

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, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011563-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA CLARICE DA SILVA (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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERREIRA DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - 

ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL 

POSTAL - MT0011844A para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CHARLES ANIZIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ALANA 

COUTINHO PEREIRA - MT0021930A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 27/07/2018 Hora: 16:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES MOREIRA (REQUERIDO)

LUCIVANDA DOMINGOS CARDOSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/07/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012543-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT0020956A 

(ADVOGADO)

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde 

verificasse a necessidade de audiência de instrução. Assim, DESIGNO A 

DATA DE 08.06.2018 ÀS 08:45 (HR/MT), para audiência de instrução, ao 

qual as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, 

no máximo, de 03 (três) testemunhas, ou, caso queiram que sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Encaminhe o processo ao escaninho 

aguardando audiência – juiz leigo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

PABLO VALOES METELLO (REQUERIDO)

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERIDO)

MARCIO OMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/07/2018 Hora: 17:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002280-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILEOMAR PEREIRA MONTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 13187335, sob pena de devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000148-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 12884409, sob pena de devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000715-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES BAZZANO (EXECUTADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011666-47.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA PIASSAVA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA., por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT0006735A para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - MT0021665A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/07/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA RODRIGUES DE ARAUJO (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - 

MT0015984Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 27/07/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBSON DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/07/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011010-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY REZENDE DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERAÇÃO SERRA DOURADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LEANDRO DA CUNHA OAB - GO0033956A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente SUELY REZENDE DA SILVA - ME, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - MT0014005A, JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O para se manifestar acerca 

da Carta Precatória devolvida ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/07/2018 Hora: 14:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/07/2018 Hora: 14:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUENI PARENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/07/2018 Hora: 12:20 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8011199-34.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER OAB - SP0296405A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente DIVINO SOARES DE RESENDE, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: AGENOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - MT0014184A para se manifestar acerca 

da CARTA PRECATORIA devolvida ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 227019 Nr: 7060-73.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Otaviano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 DESPACHO

T.C.O. nº: 7060-73.2016.811.0004 Código: 227019

Vistos.

1. Tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

deferiu o pedido de licença compensatória requerido por este magistrado, 

ocasionando em sua ausência durante os dias 29 e 30 do mês de maio do 

corrente ano, eis porque REDESIGNO audiência de recebimento de 

denúncia para o dia 07/08/2018, a ser realizada às 13h45min/MT, de modo 

que, caso a denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a 

suspensão do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

2. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 25 de maio de 2018.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 188309 Nr: 8924-20.2014.811.0004

 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): Hellen Carla José de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 DESPACHO

 T.C.O. nº 8924-20.2014.811.0004 Código: 188309

Vistos.

 1. Trata-se de cota ministerial constante em fl. 115, informando novo 

endereço da autora do fato Hellen Carla José de Assis, eis porque 

determino o fim da eficácia do despacho prolatado em fl. 116 e DESIGNO 

audiência de recebimento de denúncia para o dia 04/07/2018, a ser 

realizada às 17h:30min/MT, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 

89 da lei 9099/95.

2. Citem-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 22 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000883-08.2018.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 8.954,58 ESPÉCIE: 

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB: MT0017912A Endereço: 

desconhecido REQUERIDO(A): : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua Irmã Odila, 59, Parque Eldorado, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

16/07/2018 Hora: 12:00/mt , na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa 

escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB PENA DE 

REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada 

e/ou não apresentando contestação, 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. BARRA DO GARÇAS, 15 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT 

Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 
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FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000883-08.2018.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 8.954,58 ESPÉCIE: 

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB: MT0017912A REQUERIDO(A): 

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS Endereço: Avenida Porto Alegre, 

1420, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por 

todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante deste mandado, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 16/07/2018 Hora: 12:00/MT , na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM 

O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS 

APÓS A AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada e/ou não apresentando 

contestação, 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. BARRA DO GARÇAS, 15 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora 

de Secretaria

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000883-08.2018.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 8.954,58 ESPÉCIE: 

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB: MT0017912A Endereço: 

desconhecido REQUERIDO(A):: ALIANDRE DE SOUZA DIAS Endereço: 

Avenida Porto Alegre, 1420, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

16/07/2018 Hora: 12:00/MT , na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB 

PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada e/ou não apresentando contestação, 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. 

BARRA DO GARÇAS, 15 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000883-08.2018.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 8.954,58 ESPÉCIE: 

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB: MT0017912A Endereço: 

desconhecido REQUERIDO(A): OTICA POPULAR LTDA - ME Endereço: 

Avenida Porto Alegre, 1420, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/07/2018 Hora: 12:00 /MT, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB 

PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada e/ou não apresentando contestação, 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. 

BARRA DO GARÇAS, 15 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 23, a requerida, em síntese, alega que não houve 

defeito na prestação, que o autor não fez prova dos danos e refuta 

danos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 
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prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que razão 

não assiste ao promovente. O autor alega defeito na prestação do 

serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

prova também que houve algum tipo de restrição. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. A 

turma recursal tem entendido que falhas genéricas generalizadas, devem 

ser objeto de ações coletivas para caracterização do dano. Nesse sentido 

vejamos: RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Que 

seja Condenada, ante sua (s) ausência (s) injustificada (s) na audiência, a 

(s) parte (s) ALDEMIR TELES RIBEIRO DA SILVA, ELIANE RIBEIRO 

CARDOSO, SIMARIO VIEIRA DE ABREU, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

ADENAIR ALMEIDA SANTOS, FERNANDO VIEIRA ROCHA FILHO e 

MARIANA MAUERVERCK VIEIRA ao pagamento das custas processuais 

em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 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 de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 23, a requerida, em síntese, alega que não houve 

defeito na prestação, que o autor não fez prova dos danos e refuta 

danos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que razão 

não assiste ao promovente. O autor alega defeito na prestação do 

serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

prova também que houve algum tipo de restrição. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. A 

turma recursal tem entendido que falhas genéricas generalizadas, devem 

ser objeto de ações coletivas para caracterização do dano. Nesse sentido 

vejamos: RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Que 

seja Condenada, ante sua (s) ausência (s) injustificada (s) na audiência, a 

(s) parte (s) ALDEMIR TELES RIBEIRO DA SILVA, ELIANE RIBEIRO 

CARDOSO, SIMARIO VIEIRA DE ABREU, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

ADENAIR ALMEIDA SANTOS, FERNANDO VIEIRA ROCHA FILHO e 

MARIANA MAUERVERCK VIEIRA ao pagamento das custas processuais 

em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 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 de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE SANTANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 23, a requerida, em síntese, alega que não houve 

defeito na prestação, que o autor não fez prova dos danos e refuta 

danos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que razão 

não assiste ao promovente. O autor alega defeito na prestação do 

serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

prova também que houve algum tipo de restrição. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. A 

turma recursal tem entendido que falhas genéricas generalizadas, devem 

ser objeto de ações coletivas para caracterização do dano. Nesse sentido 

vejamos: RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Que 

seja Condenada, ante sua (s) ausência (s) injustificada (s) na audiência, a 

(s) parte (s) ALDEMIR TELES RIBEIRO DA SILVA, ELIANE RIBEIRO 

CARDOSO, SIMARIO VIEIRA DE ABREU, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

ADENAIR ALMEIDA SANTOS, FERNANDO VIEIRA ROCHA FILHO e 

MARIANA MAUERVERCK VIEIRA ao pagamento das custas processuais 

em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 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 de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 23, a requerida, em síntese, alega que não houve 

defeito na prestação, que o autor não fez prova dos danos e refuta 

danos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que razão 

não assiste ao promovente. O autor alega defeito na prestação do 

serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

prova também que houve algum tipo de restrição. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. A 

turma recursal tem entendido que falhas genéricas generalizadas, devem 

ser objeto de ações coletivas para caracterização do dano. Nesse sentido 

vejamos: RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Que 

seja Condenada, ante sua (s) ausência (s) injustificada (s) na audiência, a 

(s) parte (s) ALDEMIR TELES RIBEIRO DA SILVA, ELIANE RIBEIRO 

CARDOSO, SIMARIO VIEIRA DE ABREU, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

ADENAIR ALMEIDA SANTOS, FERNANDO VIEIRA ROCHA FILHO e 

MARIANA MAUERVERCK VIEIRA ao pagamento das custas processuais 

em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 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 de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 23, a requerida, em síntese, alega que não houve 

defeito na prestação, que o autor não fez prova dos danos e refuta 

danos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que razão 

não assiste ao promovente. O autor alega defeito na prestação do 

serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

prova também que houve algum tipo de restrição. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. A 

turma recursal tem entendido que falhas genéricas generalizadas, devem 

ser objeto de ações coletivas para caracterização do dano. Nesse sentido 

vejamos: RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Que 

seja Condenada, ante sua (s) ausência (s) injustificada (s) na audiência, a 

(s) parte (s) ALDEMIR TELES RIBEIRO DA SILVA, ELIANE RIBEIRO 

CARDOSO, SIMARIO VIEIRA DE ABREU, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

ADENAIR ALMEIDA SANTOS, FERNANDO VIEIRA ROCHA FILHO e 

MARIANA MAUERVERCK VIEIRA ao pagamento das custas processuais 

em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 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 de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 23, a requerida, em síntese, alega que não houve 

defeito na prestação, que o autor não fez prova dos danos e refuta 

danos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que razão 

não assiste ao promovente. O autor alega defeito na prestação do 

serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

prova também que houve algum tipo de restrição. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. A 

turma recursal tem entendido que falhas genéricas generalizadas, devem 

ser objeto de ações coletivas para caracterização do dano. Nesse sentido 

vejamos: RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 
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da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Que 

seja Condenada, ante sua (s) ausência (s) injustificada (s) na audiência, a 

(s) parte (s) ALDEMIR TELES RIBEIRO DA SILVA, ELIANE RIBEIRO 

CARDOSO, SIMARIO VIEIRA DE ABREU, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

ADENAIR ALMEIDA SANTOS, FERNANDO VIEIRA ROCHA FILHO e 

MARIANA MAUERVERCK VIEIRA ao pagamento das custas processuais 

em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 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 de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e 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, 31 de Março de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000234-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO PEREIRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1681 - Cuiabá-MT 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1000234-43.2018.8.11.0004 Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que a situação dispensa produção de prova em audiência. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de pedido de 

alvará judicial, formulado por PLÁCIDO PEREIRA DOS PASSOS, 

requerendo a autorização para levantamento de SALDO EM CONTA DA 

CEF, deixado por OTACILIA DIAS DOS PASSOS comprovado anexo a 

exordial. Com efeito, a solução do litígio não demanda muitos floreios, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Como se vê, 
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cuida-se de requerimento de alvará judicial objetivando o levantamento de 

saldo de crédito, deixado pelo (a) falecido (a) consoante se depreende da 

certidão de óbito e extrato acostada nos autos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão à 

requerente. Não encontro óbice legal ao levantamento. Na ação de Alvará 

Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos Fatos e do Direito, 

demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab intestato (falecido), 

data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem como a orientação de 

possíveis herdeiros, juntando os documentos anexos. A ação de pedido é 

considerada um procedimento de jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares. Por 

consequência, resta essencial a participação do Ministério Público, como 

fiscal da lei, sendo dispensado quando não envolve interesse de menores 

ou incapazes. Não há réu na demanda, cabendo então ao juízo apenas 

investigar, com base na aferição dos elementos trazidos aos autos, se a 

parte requerente é legítima para levantar os valores pleiteados, ou cumpre 

os requisitos necessários para realização de determinada atividade. Para 

isso, a parte deverá apresentar os documentos que se fizerem 

necessários no caso concreto. Observemos disposição legal pertinente: 

DECRETO No 85.845, DE 26 DE MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 

6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, e no Decreto 

83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu a Programa Nacional de 

Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os valores discriminados no 

parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes 

habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste 

Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer 

título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação 

de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou 

emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e 

suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e 

demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas 

bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de 

fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 

na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 26 de 

março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o alvará torna-se um 

documento que consubstancia um direito nele contido em nome do titular, 

dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por uma autoridade 

legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou autorizar certa 

atividade, o título constitui prova da existência de um direito válido e 

legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso concretos aos 

contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por ser pertinente a 

pretensão de levantamento com o crivo autorizador estatal. Ante o 

exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) falecido(a), seja 

pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as cautelas 

necessárias. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, 

para que seja expedido alvará judicial a favor de PLÁCIDO PEREIRA DOS 

PASSOS, para “LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL de SANDO EM 

CONTA DA CEF (caderneta de poupança nº 3907-0, agência 1681 Op. 

013), EXISTENTE EM NOME DE OTACILIA DIAS DOS PASSOS, INSCRITO 

NO CPF n. CPF 240.341.261-91, (em nome do falecido), e encaminhado por 

ofício/alvará a mencionada empresa, para que proceda a 

transferência/LEVANTAMENTO do valor, para conta que a beneficiária 

indicar ou entregue por saque. cumpra-se 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. 

CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ QUE O NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE 

ORDEM IMPORTARÁ NAS CONSEQUENCIAS LEGAIS, ESPECIALMENTE 

DESCUMPRIMENTO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS CONSEQUENCIAS 

PREVISTAS. 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. Expedido alvará, arquive-se . 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Maio 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004571-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. D. S. B. (REQUERIDO)

 

.ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1004571-06.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BENEDITO MENDONCA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MARIA HELENA 

DA SILVA BATISTA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: 

BENEDITO MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: MARIA HELENA DA SILVA 

BATISTA Data de Distribuição da Ação: 27/07/2017 16:36:43. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA REQUERIDA MARIA HELENA DA SILVA BATISTA, para que , 

no prazo legal , caso queira, responda a ação. RESUMO DA INICIAL: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Benedito 

Mendonça da Silva em desfavor de Maria Helena Batista da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Processe-se em 

Segredo de Justiça. Anote-se a prioridade de tramitação, nos termos do 

art. 71, da Lei 10.741/2003. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o endereço 

anexado via SIEL, cite-se a Requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal, com as advertências do art. 344 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o necessário 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Tendo em vista a requerida estar em local 

incerto e não sabido, proceda-se à citação por edital. Decorrido o prazo 

do edital sem manifestação da parte requerida, vejo necessária a 

nomeação de curador especial. Assim, considerando a regra legal 

prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe desde já, curador especial, a Defensoria Pública, que deverá 

ser intimada para apresentar contestação no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica. Apresentada defesa e devidamente certificado, à conclusão. 

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, ROSEMAR 

DA SILVA SANTOS, digitei. Cáceres, 15 de junho de 2018 SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)
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CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Instrução designada para o dia 04/07/2018, 

às 15:30 horas, que se realizará no sala de audiências da 2ª Vara Civel da 

Comarca de Cáceres-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Instrução designada para o dia 04/07/2018, 

às 15:30 horas, que se realizará no sala de audiências da 2ª Vara Civel da 

Comarca de Cáceres-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Instrução designada para o dia 04/07/2018, 

às 15:30 horas, que se realizará no sala de audiências da 2ª Vara Civel da 

Comarca de Cáceres-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA LOPES (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)

 

AGENDO audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007774-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DE ASSIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono 

os autos, a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a 

devolução da carta. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002639-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (EXECUTADO)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (EXECUTADO)

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 
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integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004395-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORDECI BENEDITA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PJE n. 1004395-27.2017.811.0006 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de indenização ajuizada por FLORDECI BENEDITA VIEIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos encarte processual, 

sob o argumento de que seu nome fora incluído nos órgãos de restrição 

ao crédito pela parte demandada, sem que tivesse pactuado com a ré o 

instrumento contratual que deu origem à negativação. Com a inicial juntou 

documentos. A inicial foi recebida no id. 9326594. Devidamente citada, a ré 

apresentou a resposta no id. 9980947, arguindo, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir pela inexistência de lide entre as partes e a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, defende a 

regularidade da contratação, a ausência de danos morais e possibilidade 

de fraude. Realizada audiência, não houve conciliação (id. 10422797). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 10513062. Em 

decisão de id. 11759602 este juízo determinou que as partes 

manifestassem eventual interesse em produção de novas provas. A parte 

autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 11764097). A parte ré 

não se manifestou. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda 

encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, não havendo 

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois 

bem. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. 

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbiria à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. Aliás, muito embora defenda a contratação 

regular da dívida com a parte autora, nada trouxe nesse sentido. No que 

toca à contratação que originou a negativação discutida nos autos, a parte 

ré não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco 

demonstrou a relação jurídica entre as partes, bem como a existência do 

débito. Depois, os documentos produzidos unilateralmente e por meio 

eletrônico apresentados na contestação não têm força probante da 

existência/persistência da respectiva relação jurídica. Bem por isso, não 

serve como meio de prova. Sobre a questão, o seguinte julgado: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR TURBO ANTVÍRUS". 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. Frente à 

relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em tela, cabia 

a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos serviços 

impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso) Logo, não restou comprovado nos 

autos que a inscrição ora discutida fora devida. Dessa feita, se houve 

fraude perpetrada por terceiros, como alegado pela própria parte 

demandada, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que está 

ligada à atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para 

espancar a responsabilidade civil da empresa: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FRAUDE. PRELIMINAR 

DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. IRREGULARIDADE NAS 

INTIMAÇÕES DOS ADVOGADOS DA EMPRESA CORRÉ. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 249, § 1º, DO CPC. 

Conquanto não incluído o nome de uma das procuradoras constituídas 

pela Brasil Telecom em as notas de expediente publicadas durante a 

tramitação do feito, embora requerido na resposta fossem as intimações 

futuras a ela endereçadas exclusivamente, no caso concreto o equívoco 

configura irregularidade que não acarreta nulidade processual, diante da 

ausência de demonstração de prejuízo. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMBRATEL. Contendo a inicial alegação de que a ré Embratel inscreveu o 

nome da autora em registro restritivo de crédito, está legitimada para 

figurar no polo passivo da demanda. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração de contrato de prestação de serviço de linha de telefone móvel 

com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o qual 

deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela Brasil Telecom, de que tomou todas as 

cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

VALOR EXORBITANTE E SEM QUALQUER CORRELAÇÃO COM A EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. MINORAÇÃO 

PARA MONTANTE RAZOÁVEL. FUNÇÃO INDENITÁRIA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Montante da indenização reduzido e arbitrado 

em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim 

às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os 
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parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Exarada sentença 

condenatória, a fixação da verba honorária deve atentar aos percentuais 

do § 3º do art. 20 do CPC. Honorários advocatícios reduzidos para 15% 

sobre o valor da condenação. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70056502677, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/03/2014) (negrito nosso) A 

propósito dos danos morais, como se vê no caso judicializado, restando 

provada a negativação indevida, como ocorrera em relação à parte autora, 

o evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano moral 

independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à 

indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a 

responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem 

laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da 

verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova 

do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 

1999, pág. 722). Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este 

Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em 

consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além 

dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante 

equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes nesta data. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, razão pela qual DECLARA a inexistência do débito em 

discussão nos presentes autos e CONDENA a empresa ré ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil 

setecentos e setenta reais) em favor da autora, com incidência de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Ainda, CONDENA a ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

MARIA TABORGA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NEVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não juntou documentos 

comprobatórios da propriedade sobre o bem imóvel, consubstanciados 

estes na escritura pública ou contrato de compra e venda apto a registro. 

Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de 

emenda ou complementação da inicial quando não preenchidos os 

requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma 

instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para apresentar a 

documentação sobredita, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 

– Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de 

junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002643-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145388 Nr: 3431-27.2012.811.0006

 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: ADRIANA APARECIDA GONÇALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP192649

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado Certifico mais, que a parte Requerida juntou 

aos autos o comprovante do depósito efetuado. Isso posto, 

impulsionam-se os autos para INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar, requerendo o que entender de direito no prazo 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8159 Nr: 690-68.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 58 de 654



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SANTA CRUZ 

SEGUROS, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ANDREIA SANTANA DE CASTRO VASCONCELOS - 

OAB:12.777, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, JACKSON MÁRIO 

DE SOUZA - OAB:5930/MS, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, impulsionam-se os autos a fim de 

INTIMAR as partes Exequente e Executada, por meio de seus advogados, 

para manifestarem acerca do calculo efetuado, no prazo comum de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31349 Nr: 1277-17.2004.811.0006

 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: VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL MARTINS PASTOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 DESPACHO

1 – Considerando a informação apresentada pela Gestora Judiciária desta 

2ª Vara de Cáceres/MT quanto ao desaparecimento deste processo, 

visando estancar eventual dúvida quanto à localização, DETERMINA-SE a 

busca exaustiva destes autos, inclusive em pastas de processos 

arquivados junto a Secretaria deste Juízo, como medida preparatória para 

eventual procedimento de restauração de autos.

2 – Em seguida, na hipótese de não ter sido localizado o processo após 

realização da busca nesta serventia, CERTIFIQUE-SE o ocorrido.

 3 – Em seguida, com fundamento no art. 712 do CPC , DETERMINA-SE a 

distribuição de incidente processual visando à restauração de autos.

 4 – Após, ABRA-SE vista deste incidente à parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, subsidie a restauração nos termos do art. 713 

do CPC .

5 – Em seguida, CITE-SE a parte demandada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, possa contestar a pretensão, ocasião em que poderá exibir 

cópias, contrafés e as reproduções dos atos e documentos que estiverem 

em seu poder (art. 714 do CPC ).

6 – Realizadas as providências acima, REMETAM-SE os autos conclusos 

para demais deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92193 Nr: 7315-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JAIR MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDA ROCHA TEIXEIRA, VALDIVINO 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

fls.514/531 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que o Requerido, ora 

denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia acostada 

às fls.532/533 Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado Apelado, através 

de seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149884 Nr: 8586-11.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ AUGUSTO LEITE - OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que as partes requeridas 

apresentaram recurso de apelação, sendo estes, tempestivos. Posto isso, 

nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92193 Nr: 7315-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JAIR MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDA ROCHA TEIXEIRA, VALDIVINO 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

fls.514/531 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que o Requerido, ora 

denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia acostada 

às fls.532/533 Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado Apelado, através 

de seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161361 Nr: 9163-52.2013.811.0006

 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: IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 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:84.400 MG, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:OAB/MT 15483-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMAM-SE as partes RequeridasPor 

consequência, INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175266 Nr: 10151-39.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ALBUQUERQUE MELGAR, ROBSON 
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SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos para informar se o 

imóvel, objeto da lide, foi matriculado/registrado em nome dos requerentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69900 Nr: 7339-68.2007.811.0006

 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: JORGE ALVES DA ROCHA, LAZARA RODRIGUES 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VITTORAZZI, MIGUEL VITTORAZZI, 

JOSÉ VITTORAZZI, TEREZINHA DE SOUZA VITTORAZZI, MARIA DA 

PENHA, JOÃO VITTORAZZI, PAULO VITTORAZZI, DANIEL VITTORAZZI, 

LUIZ VITTORAZZI, JAIME VITTORAZZI, VITOR VITTORAZZI, IGNES 

VITTORAZZI CORREA RIOS, RITA VITTORAZZI MANEIA, ELEUTÉRIO 

VITTORAZZI, JUVENAL DELLAPARTE VITTORAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos para informar se o 

imóvel, objeto da lide, foi matriculado/registrado em nome dos requerentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95285 Nr: 352-11.2010.811.0006

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ CABRAL PAES, DJALMA CABRAL 

PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CATALINA EUGENIA ZELADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos se o imóvel, objeto 

da lide, foi registrado pelo Espólio de José Cabral Paes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 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: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, GODDMAN 

ANDRADE SANTOS - OAB:13694, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657/MT, MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018 às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 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: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, GODDMAN 

ANDRADE SANTOS - OAB:13694, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657/MT, MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 1 – Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento de 

produção de prova testemunhal pela parte demandada e à necessidade de 

colher elementos probatórios, revela-se necessária à designação de 

audiência instrutória, sendo certo que a decisão de fl. 137 já havia 

deferido a sua realização.

Isto posto, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de julho de 2018 às 13h30min.

 2 – INTIMEM-SE a parte demandada para que apresente o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, bem como a parte autora para 

que, no mesmo prazo, caso queira, retifique o rol de testemunhas já 

apresentado, com base nos pontos controvertidos fixados à fl. 137, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 Ressalta-se que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 3 - EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 62639 Nr: 170-30.2007.811.0006

 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: JONES ANGELO BISINELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 4657

 DESPACHO

1 – Não obstante o pleito de fls. 316/317, em que a parte autora requer a 

nomeação de depositário judicial do imóvel objeto dos autos, a verdade é 

que a decisão de fl. 259 já havia consignado que, em caso de não 

recebimento do imóvel pelo representante da empresa demandada, ele 

seria desocupado, ficando a cargo do réu a sua ocupação quando julgar 

conveniente.

 Afinal, não pode o feito continuar tramitando anos a fio na espera que a 

parte demandada assuma o recebimento do imóvel, na hipótese em que já 

houve a composição amigável da contenda.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar 

se houve a desocupação do imóvel.

2 – Após, INTIME-SE o digno advogado da parte demandada, via DJE, para, 

no prazo de 05 dias, indicar o representante da empresa demandada, bem 

como seu telefone e endereço, a fim de que seja promovida a restituição 

da área objeto dos autos.
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3 – Com a indicação, EXPEÇA-SE mandado de restituição do imóvel objeto 

da demanda, comunicando as partes acerca do local e horário do ato.

4 – Por outro lado, em caso de inércia da parte demandada, fica o imóvel à 

sua disposição, ARQUIVANDO-SE os presentes autos com as anotações 

e baixa de estilo.

5 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 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: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, GODDMAN 

ANDRADE SANTOS - OAB:13694, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657/MT, MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 DESPACHO

 1 – Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento de 

produção de prova testemunhal pela parte demandada e à necessidade de 

colher elementos probatórios, revela-se necessária à designação de 

audiência instrutória, sendo certo que a decisão de fl. 137 já havia 

deferido a sua realização.

Isto posto, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de julho de 2018 às 13h30min.

 2 – INTIMEM-SE a parte demandada para que apresente o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, bem como a parte autora para 

que, no mesmo prazo, caso queira, retifique o rol de testemunhas já 

apresentado, com base nos pontos controvertidos fixados à fl. 137, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 Ressalta-se que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 3 - EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147107 Nr: 5400-77.2012.811.0006

 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: ERMINDA GERALDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar acerca do pedido de suspensão da 

demanda formulada pela parte ré, às fls. 112/113.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155314 Nr: 2822-10.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R.DOS SANTOS PRADO COMÉRCIO DE 

TINTAS AUTOMOTIVAS ME, ROBSON GEOVANI DOS SANTOS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 98/99, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade 

da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 16525 Nr: 1753-60.2001.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por NORTE SUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA. em face de MYRIAM DIVINA DE SOUZA, ambos qualificados na 

inicial.

 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 157/160 

indeferiu o pedido de penhora de porcentagem do salário da parte 

executada. No aludido ato judicial, determinou-se a intimação da parte 

exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Tal intimação foi disponibilizada no DJE nº 10142, em 21.11.2017.

Após, por certidão de impulsionamento (fl. 112), a parte exequente fora 

novamente intimada para dar andamento ao feito, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção, cujo ato fora publicado no 

DJE nº 10186, de 25.01.2018.

Contudo, a certidão de fl. 164 revela que a parte autora deixou de se 

manifestar.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora deixou de promover as 

diligências que lhe competiam, não obstante as intimações para tanto, de 

modo que o processo deve ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 
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baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175884 Nr: 10549-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS ARGENTINO, AGLAIR PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUED - 

OAB:148.474/SP

 SENTENÇA (...) 1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos às fls. 179/184 para o 

fim de sanar a omissão apontada pela parte embargante, com supedâneo 

no art. 1.022, inciso III do Código de Processo Civil. Por consequência, 

passa a sentença a conter o seguinte dispositivo:“Com fundamento no 

princípio da causalidade, CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, contudo, condenação essa 

suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita.Em relação aos honorários advocatícios, 

estes não são incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel (fls. 124/125) ao Cartório de Registro de 

Imóveis para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.No ponto, 

conforme dispõe o art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC:“§ 1o A gratuidade da 

justiça compreende:(...)IX - os emolumentos devidos a notários ou 

registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou 

qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 

continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 

concedido”.Bem por isso, a extensão dos benefícios da gratuidade da 

justiça a eventuais despesas notariais independe de determinação judicial, 

tratando-se de imposição legal.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”2 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78899 Nr: 5531-91.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 DESPACHO

1 – Em que pese o pedido de fls. 100 e 103, a verdade é que já houve a 

expedição de alvarás judiciais para levantamento dos valores depositados 

nos autos em favor da parte autora (fl. 68 e fl. 78), inclusive, constando 

as contas bancárias indicadas pela própria parte demandante às fls. 58 e 

73.

Logo, apenas para se evitar qualquer prejuízo à parte autora, 

CERTIFIQUE-SE acerca da existência de numerário depositado em conta 

judicial vinculada ao vertente feito.

2 – Caso haja saldo positivo, EXPEÇA-SE alvará da quantia em favor da 

parte autora, observando-se a conta bancária indicada à fl. 100.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78135 Nr: 4775-82.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (...).Em síntese o relato.Fundamenta-se e 

decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 83.Nesse contexto, 

incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 2604-55.2008.811.0006

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

 PARTE AUTORA: José Vieira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Murtinho Cardoso, Sebastião 

Zacarias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 DECISÃO1 – CITE-SE a esposa do falecido, Sra. Claudete Murtinho 

Cardoso enquanto representante do espólio no endereço mencionado à fl. 

130.2- DEFERE-SE a citação do herdeiro Janio Murtinho Cardoso e Gerson 

Murtinho Cardoso nos endereços indicados à fl. 130 e os demais 

herdeiros e eventuais interessados por edital.3 (...). DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (...).Acerca de tal preliminar, cumpre 

esclarecer que este juízo já se manifestou (fl.85/86) estando superada tal 

questão, por força da certidão de fl. 108 que atestou o trânsito em julgado 

de tal decisão sem a interposição de recurso.Não havendo outras 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS (...). Nesse quadro, 

fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:A)A realização de 

negócio jurídico entre o Sr. Sebastião Zacarias e o autor;B)A assinatura 

de contrato pelo Sr. Zacarias e o recebimento de semoventes por parte do 

autor;C)A posse do imóvel por parte do autor e, em caso positivo, o 

decurso de prazo dessa posse.ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita no ponto 

controvertido apontado acima, ou seja, a ocorrência de usucapião.Diante 

da natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 2018 às 13h30min (MT).1 - 

INTIME-SE a parte autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, 
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observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. 2 - (...). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - (...). 4- 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5046 Nr: 342-84.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DA SILVA, FRANCISCO PEDRO DO 

NASCIMENTO, VANILDO CORADETE RAMPASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de MAURO DA SILVA, FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO e 

VANILDO CORADETE RAMPASO, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fls. 379/380).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 379/380), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 152/153-verso), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários como acordado.

Uma vez que já houve desistência expressa às fls. 284/285 em relação 

aos veículos penhorados com a devida liberação da penhora (fl. 289), não 

há inclusão de qualquer anotação deste Juízo por meio do sistema 

Renajud, INDEFERE-SE o pleito de baixa de restrição.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de liberação por parte do executado 

VANILDO CORADETE RAMPASO dos valores provenientes do bloqueio 

judicial (fl. 287), autorizando desde já a expedição de alvará.

Uma vez que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002654-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMMELINE COSTA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALVIANO DAMIAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, bem como que há unidade com 

competência privativa para apreciação da matéria veiculada, este Juízo 

DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – 

Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a 

Primeira Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de junho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FIRMIANO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado.

Despacho Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1001848-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001848-14.2017.8.11.0006. 

IMPUGNANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPUGNADO: AUTO POSTO 

TUIUIU LTDA Dada a natureza dos embargos de declaração de id. 

13662899, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC, oportunizo a parte 

Embargada e, em seguida, o Administrador e Ministério Público 

manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Caceres, 15 

de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000895-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO DA SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000895-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: CASSIANO 

DA SILVA ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Nos termos do art. 9º do CPC, 

manifeste-se a parte Autora quanto a petição e documentos de ids. 

13585898, 13585923, 13585935, 13585939 e 13585943, notadamente 

quanto a informação de composição de acordo extrajudicial, bem como a 

alegação de ausência de restituição do veículo. Para tanto, anoto o prazo 

de 05 dias. Após, novamente conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 15 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando manifestação do perito nomeado. 

Aportando ao feito o relatório do expert, intimar partes integrantes da lide, 

para manifestarem no prazo de 15 dias, por fim remeter concluso (ID 

13482021).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002667-14.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME RÉU: J. C. 

BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Acaso providencie o pagamento, desde já recebo a inicial. Cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 15 de 

junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE CREDORA APRESENTAR 

DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte credora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, apresente o 

demonstrativo atualizado da dívida; promova o andamento do feito e 

requeira o que entender de direito (ID 13662397). Cáceres/MT, 15 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 9148-93.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, CIRO 

CAMPOS DA SILVA, RONEIDE MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT, LUIZ CARLOS DAMASIO

 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: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, HENRIQUE ROMANENGHI - OAB:207836

 Cuida-se de ação de indenização.

No curso da ação quando da análise do pedido de produção de provas foi 

deferida a realização de perícia (fls. 731/741).

Após sucessivas nomeações, foi nomeado o Médico Ortopedista Dr 

Vicente Palmiro da Silva e Lima como perito judicial (fls. 1026).

Proposta de honorários apresentada às fls. 1107.

Na petição de fls. 1114/1115 foi decidido que os honorários, a princípio a 

cargo da parte Autora, seria custeado pelo Estado de Mato Grosso em 

razão de postular na condição de beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.

Como a perícia foi realizada, inclusive já foi deferida a expedição de 

certidão do crédito, e não tendo sido ainda implementada, defiro o pedido 

de fls. 1375.

Após, rearquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 188-95.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRBALHADORES NO CMÉRCIO DE 

CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO RUBECHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5.965 - PR, THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - 

OAB:51109-PR

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestar acerca da proposta de ACORDO apresentada 

pelo requerido às fls.372

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 839-54.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando a decisão de fl.264 e 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.

2 – Oportunamente, DEFERE-SE o pedido de fl. 296. Para tanto, os autos 

deverão permanecer em cartório pelo prazo de 10 (dez) dias para vista 

dos autos pela parte exequente.

3 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002263-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON DE PINHO XAVIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002263-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WELLIGTON DE PINHO 

XAVIER Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada 

no DEC. 911/69, ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de 

WELLIGTON DE PINHO XAVIER. Narra a inicial que o autor celebrou com o 

Requerido contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária, 

todavia, teria o Réu deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, 

resultando em uma dívida de R$3.217,11 (três mil duzentos e dezessete 

reais e onze centavos), valor este apontado para fins de purgação da 

mora. Requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do 

veículo, e no mérito a procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o 

fim de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Com a inicial vieram 

os documentos necessários para deferimento da liminar de busca e 

apreensão (id. 13300658), sendo apreendido o veículo e citado o Réu 

conforme se extrai do auto de busca e apreensão e certidão acostados 

nos autos (id. 13487033 ). O Requerido compareceu nos autos 

requerendo a purgação da mora, juntando comprovante de pagamento da 

dívida e requerendo a restituição do veículo (ids. 13557969,13558948 e 

13558980). É a síntese do necessário. Decido. Pela nova redação dos 

parágrafos do artigo 3° do Dec.-Lei 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

concedida a liminar e executada a medida com a apreensão do bem 

alienado, o credor-fiduciário, após cinco dias da efetivação do ato, 

passará a ter a posse plena e exclusiva do bem independentemente de 

qualquer decisão judicial, podendo, inclusive, proceder aos atos de venda 

a terceiro, aplicando o preço no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo que 

houver. "§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária." No entanto, pode o devedor-fiduciante, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da data da efetivação da busca e apreensão, 

pagar a dívida integral do débito inadimplido, tendo, por consequência, a 

restituição do bem livre de qualquer ônus. É o que preceitua o § 2° do art. 

3°: "No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus." Optando, ou não, pelo pagamento integral da dívida, poderá o 

devedor-fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias, também contado da data 

da execução da medida, apresentar contestação: "§ 3º O devedor 

fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da 

liminar". "§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição". Acerca da “purgação da mora”, 

cumpre-nos apontar que, ao contrário do que há muito já se discutiu e 

defendeu-se no sentido de que para a purgação da mora, bastaria o 

pagamento pelo devedor, das parcelas vencidas, para ver-se restituído de 

seu veículo, atualmente vigora o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), 

segundo o qual, para a purgação da mora e restituição do veículo, deverá 

o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. In 

verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 

No caso em análise, observo que o requerido efetuou o pagamento 

integral da dívida mencionada na inicial e devidamente atualizada, 

realizando – o dentro do prazo legal. Desta forma, purgada a mora hei por 

bem determinar a RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor do REQUERIDO no 

prazo de 48 horas. Por fim, defiro a gratuidade da justiça ao Requerido, 

haja vista ter demonstrado sua condição de hipossuficiência financeira (id. 

13596277). Intimem- se. Cumpra-se. Cáceres, 15 de junho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ajuizada por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 

face de PATRÍCIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA e FRANCIANO BARBOSA 

DIAS. Em síntese, o excipiente pretende a extinção da presente execução 

provisória, baseando-se nos seguintes pontos: - A ação associada não 

teria descrito previamente o procedimento sobre o qual necessitaria ser 

submetida de modo que o exequente não teria sido oportunizado 

previamente a manifestar-se a respeito. - O procedimento médico almejado 

pela excepta seria classificado como “Procedimento eletivo”, sem 

urgência, de modo que a requisição de informações junto ao NAT – Núcleo 

de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça seria necessário – o que não teria 

sido observado pelo Juízo; - Também refuta os orçamentos apresentados 

e reclama não ter tido a oportunidade prévia para manifestar-se a respeito; 

- Reclama a ausência de sua intimação prévia em relação a astreintes 

fixada no processo associado; - Por fim, aduz ser parte ilegítima na ação 

associada de modo que também seria parte ilegítima a figurar no presente 

feito. A íntegra da Exceção de pré-executividade encontra-se inserida no 

id. 12323955. Facultado o contraditório, a parte Excepta apresentou sua 

manifestação no id. 12610130 em cuja oportunidade requer a rejeição da 

exceção de pré-executividade, sob os seguintes argumentos: - O acidente 

ocorreu em 19/08/2016, tendo a paciente fraturado a perna direita com 

fratura exposta, rompimento de nervos e músculos e outras lesões, já 

tendo sido submetida a várias cirurgias, todas arcadas pelo Sistema Único 

de Saúde, contudo, as complicações pela gravidade do acidente teriam 

implicado no agravamento da lesão e a necessidade da modificação do 

tratamento; - Que o valor do tratamento refere-se a cirurgia de 

pseudoartrose da tíbia distal que foi apresentada por médicos 

especialistas em ortopedia, e o orçamento refere-se ao mês de 

Junho/2017; - Que a matéria ventilada na exceção de pré-executividade 

depende de dilação de provas no processo ordinário; - Refutou o 

argumento de ilegitimidade passiva do Excipiente na ação associada; 

Refutando todos os argumentos, requereu a rejeição da Exceção e o 

prosseguimento do processo de execução provisória. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ajuizada por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 

face de PATRÍCIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA e FRANCIANO BARBOSA 

DIAS. A Exceção de pré-executividade não é fruto da vontade do 
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legislador, mas sim da construção doutrinária e jurisprudencial. Através 

deste instrumento é possível à parte suscitar questões relativas a 

matérias de ordem pública as quais podem ser conhecidas de ofício pelo 

Juízo e que maculam de nulidade absoluta o título executivo, sendo ainda 

necessário que os pontos trazidos à lume pela exceção não demandem 

dilação probatória. Nesse sentido, há entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393/STJ). 

Pertinentes ainda os comentários de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES: “O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da 

exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja 

conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua 

alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz 

decidir seu pedido de extinção da execução.” (Manual e Direito Processual 

Civil – Volume único. Editora Juspodivm. Página 1.284). Há ainda 

orientação jurisprudencial a respeito: Nesse sentido: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO RENOVATÓRIA 

DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO QUANTO 

AO CÁLCULO. 1. NÃO TENDO SIDO ALEGADA MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA, NEM TAMPOUCO QUE DISPENSE A DILAÇÃO PROBATÓRIA, 

MOSTRA-SE INADEQUADO O MANEJO DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 

12ª C.Cível - AI - 1359812-8 - Sengés - Rel.: Ivanise Maria Tratz Martins - 

Unânime - - J. 11.09.2015). A matéria de ordem pública é aquela ligada ao 

plano de existência e validade da ação ou do título executivo [como é o 

caso dos autos], dentre as quais pode-se citar a ausência de certeza, 

liquidez ou exigibilidade do título, falta ou nulidade de citação, prescrição 

ou decadência, interesse de agir ou legitimidade das partes, entre outros. 

In casu, partindo das balizas já destacadas, pode-se afirmar que de toda a 

matéria veiculada na exceção de pré-executividade em apreço, adequa-se 

ao conceito de ordem pública apenas e tão somente o argumento de 

ilegitimidade passiva do excipiente, o qual passo a apreciar: Segundo o 

Excipiente Marcos Augusto, não há que se falar em sua legitimidade tanto 

na ação de conhecimento como na presente execução provisória, uma 

vez que o veículo envolvido no acidente – ainda que estivesse registrado 

em seu nome – não está sob sua posse direta, na medida em que o 

veículo seria da pessoa de Eduardo Melchioretto de Oliveira. Para tanto, 

demonstrou a existência de apólice de seguro em nome deste (Eduardo) e 

lembrou da existência do entendimento jurisprudencial segundo o qual a 

alienação do bem afastaria a responsabilidade do antigo proprietário, ainda 

que não consolidado/atualizado o registro do veículo. Pois bem. A questão 

posta é relevante, mas inevitavelmente demanda dilação probatória a ser 

produzida e apreciada no processo de conhecimento (associado). Aliás, o 

ponto (legitimidade do excipiente) foi objeto de preliminar em contestação 

nos autos associados, sobre a qual o Juízo deliberou no seguinte sentido: 

“Também há controvérsia sobre a responsabilidade do requerido Marcos 

Augusto de Oliveira – sendo necessário o esclarecimento sobre a 

ocorrência de fato da alienação do veículo indicado na inicial como 

utilizado pelo réu no momento do acidente.” (trecho da decisão contida no 

id. 9586934). Como se nota, há controvérsia nos autos em apenso até 

mesmo quanto a quem conduzia o veículo no momento do acidente, bem 

como acerca da responsabilidade civil indenizatória [se existente ou não] 

de modo que a exceção de pré-executividade não deve se prestar à 

declaração de ilegitimidade do excipiente, ainda que haja a informação de 

venda do veículo. Não obstante, no tocante a ausência de parecer do NAT 

à prolação da decisão no processo associado, tal circunstância não 

enseja a nulidade da decisão e eventual irresignação deve ser exposta 

naquele feito por meio do recurso adequado, também não se prestando a 

exceção de pré-executividade para tal fim, sendo certo que o NAT é órgão 

meramente consultivo e seus pareceres não vinculam as decisões do 

Juízo. No tocante aos reclames de ausência de intimação prévia à decisão 

que fundamenta a presente execução, tal assertiva não pode prosperar, 

pois a decisão que fundamenta a execução provisória foi proferida no 

curso da ação associada (id. 8098756 daquele feito) em momento 

posterior à contestação do então réu e aqui excipiente (vide id. 8055140). 

E ainda que não houvesse ocorrido o contraditório prévio não haveria que 

se falar em nulidade, pois a decisão objurgada se trata de deferimento de 

tutela de urgência a qual dispensa a oitiva prévia da parte contrária de 

acordo com o art. 9°, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil. 

Por fim, a decisão que baseia a execução provisória continua em vigor, 

mormente por já ter sido objeto de recurso (Agravo de instrumento) no 

qual houve o desprovimento e manutenção da posição deste Juízo. Foi no 

Agravo de Instrumento n. 1006422-98.2017.8.11.0000 cuja ementa 

transcrevo adiante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C 

LUCROS CESSANTES E PENSÃO DECORRENTES DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CUSTEAR 

TRATAMENTO E PENSÃO MENSAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstas no art. 300 

do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pleito para determinar 

que os agravantes prestem a necessária assistência aos autores, 

custeando os tratamentos médicos de que necessitam, e de fixação de 

pensão mensal, correspondente ao valor do auxílio que a autora deixou de 

perceber em razão do acidente.” Com efeito, a irresignação posta em sede 

de Exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, prevalecendo a 

possibilidade de sua execução provisória, mormente por inexistir questão 

de ordem pública a obstar a validade do título, bem como pelos demais 

pontos demandarem dilação probatória na ação de conhecimento. Por 

outro lado, deve ser feita uma ressalva: Reclama o Excipiente que não 

houve intimação pessoal no tocante a multa diária fixada na ação 

associada (vide id. 8098756). De fato, da leitura daquele feito não se 

observa que tenha havido a intimação pessoal, mas apenas a intimação 

por meio de seu Advogado. Com efeito, há entendimento do STJ 

materializado na súmula 410 que assim dispõe: “A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Sendo 

assim, como não houve a intimação pessoal do Excipiente/réu no tocante a 

multa diária arbitrada, torno inexigível a mesma, devendo então a parte 

interessada promover a intimação pessoal nos autos associados, para tal 

fim. Por fim, quanto a pretensão do Excipiente/devedor no sentido de que o 

valor aqui executado seja demandado contra a seguradora (pedido no id. 

12341511), tal pedido não merece acolhimento pois a seguradora 

“Sulamérica” não é ré nos autos associados, mas sua responsabilidade 

será apreciada na eventualidade da sentença sob a perspectiva 

regressiva. Logo, a decisão que fundamenta a presente execução produz 

efeitos apenas em relação ao autor e réu/ Excipiente e Excepto. É como 

decido! Ante o exposto, com base nos fundamentos acima expostos, 

REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No mais, certifique o 

cartório o decurso do prazo para o oferecimento de impugnação. Em 

seguida, intime-se a credora para que atualize os cálculos (excluindo os 

valores alusivos a multa diária) e indique novas diligências a serem 

realizadas, advertindo-a de que para a constrição de bens ou valores do 

devedor e posterior levantamento, será necessário garantir o Juízo à luz 

do que dispõe o art. 520, incisos I a IV do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cáceres/MT., 15 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (REQUERIDO)

FABIO PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000686-18.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: FABIO PEREIRA PIRES, FABIO DA CRUZ SOUZA Vistos 

etc. Defiro o pedido e determino a conversão da presente ação em 

execução de titulo extrajudicial com fulcro no art. 4º do Decreto Lei 

911/69. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, 

custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento 
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integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte 

por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, 

§2º). Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que 

deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. O exequente indicará bens do Executado sob os quais recairá 

a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe será menos 

onerosa (art. 829, §2°). Ao requerer a substituição do bem penhorados, o 

executado deverá indicar onde são encontrados, acompanhado ainda de 

prova de propriedade e respectiva certidão negativa ou positiva de ônus 

(art. 847, §2°) bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte a 

realização da penhora. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art.830, do Novo Código de Processo Civil. A penhora deverá 

recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 

Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC. Ausentes os 

embargos, poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem 

penhorado, a adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de 

empresa ou estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). Intimem-se 

as partes representadas de todos os atos processuais. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. No prazo de 15 dias esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 15 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002663-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002663-74.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CARLA 

APARECIDA RAMOS DA SILVA Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento 

nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do 

taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

da Requerida, consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 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. Cáceres/MT., 15 

de junho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002010-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA MURIELLY SOUZA TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. em face de KARLA MURIELY SOUZA TAVARES, 

devidamente qualificados. Narra a inicial que a autora celebrou contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, com a parte requerida na data de 

20/07/2017 tendo como valor total R$ 13.942,55 (treze mil, novecentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a ser restituído por 

meio de 30 prestações mensais, no valor de R$ 592,83 com vencimento 

final em 23/02/2019. O objeto de garantia das obrigações assumidas seria 

“01 VEÍCULO MARCA GM, MODELO AGILE LTZ 1.4 ECONOF, CHASSI 

8AGCN48X0BR191488, PLACA NJM4041, RENAVAM 282971254, COR 

PRATA, ANO 10/11, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL". Todavia, a parte 

requerida teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o que 

resultou na divida de R$ 12.845,35 (doze mil, oitocentos e quarenta e 

cinco reais e trinta e cinco centavos), valor este que compreende as 

parcelas vencidas e vincendas. Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo. Com inicial, 

foram anexados documentos (ID.13034441,13034434, 13034373, 

13034360, 13034340, 13034332, 13034323, 13034307, 13034463, 

13034459, 13034447) A liminar foi deferida (ID. 13048808) e o veículo 

aprendido (id. 13217549). Citada, a Requerida não contestou a ação 

colacionando nos autos apenas um pedido de purgação de mora, a qual, 

após análise foi indeferida na forma postulada, e condicionado à 

restituição do veículo mediante o pagamento da integralidade do saldo 

devedor (id. 13240376). Na decisão prolatada em id. 13525272 foi 

oportunizado prazo de 03 (três) dias para purgar a mora e a requerida se 

manteve inerte, inclusive não apresentou contestação. É a síntese. Decido 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de KARLA 

MURIELY SOUZA TAVARES, devidamente qualificados. Decreto a revelia 

do Requerido com base no art. 344 do Novo Código de Processo Civil e 

art. 307 do mesmo códex. Passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme prevê o artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Pelos documentos trazidos aos autos pela Requerente, restaram 

provadas: 1- A existência de contrato de abertura de crédito (id. 

13034360) com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto um 

veículo “01 VEÍCULO MARCA GM, MODELO AGILE LTZ 1.4 ECONOF, 

CHASSI 8AGCN48X0BR191488, PLACA NJM4041, RENAVAM 282971254, 

COR PRATA, ANO 10/11, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL". 2- O 

inadimplemento e a constituição em mora (id. 13034373). O princípio 

fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado 

diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, 

sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes de sua 

obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do 

compromisso contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, 

vez que a posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. 

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato 

firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com 

redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente 

o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o 

Veículo MARCA GM, MODELO AGILE LTZ 1.4 ECONOF, CHASSI 

8AGCN48X0BR191488, PLACA NJM4041, RENAVAM 282971254, COR 

PRATA, ANO 10/11, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. Faculto a venda pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 67 de 654



Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais. P.R.I. 

Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os autos. Caceres, 15 de Junho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159070 Nr: 6805-17.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO SILVA, MARIA 

AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - 

OAB:10.791 MT

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ADRIANO 

APARECIDO SILVA e MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO e, 

em consequência, EXTINGUIR o presente feito com resolução de mérito, 

forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) DETERMINAR o cancelamento de 

todos os efeitos do ato administrativo que concedeu afastamento 

remunerado para realização de curso de pós-gradução à professora 

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO (portaria nº 660/2013) e, 

via de consequencia, o seu imediato retorno às atividades docentes junto 

ao campus de Cáceres da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT; II) RECONHECER a prática de atos de improbidade administrativa 

pela ré MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO, em razão de sua 

conduta incidir no artigo 11, da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-A, com 

fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, à seguinte pena: 1) 

ressarcimento ao erário ao ser apurado em sede de liquidação de 

sentença; 2) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a sua 

maior remuneração percebida no cargo de docente ao tempo da cedência 

após a promulgação da Lei 320/2008; 3) suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de 03 (três) anos; b)Custas e despesas processuais pelo 

vencido. Sem honorários na forma da lei;c)Após o trânsito em julgado, 

comunique-se a Receita Federal e Justiça Eleitoral dos termos desta 

decisão, bem como tornem os autos conclusos para anotação 

correspondente no Cadastro Nacional de condenados por improbidade 

administrativa (CNJ);d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169106 Nr: 5508-38.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA COSTA BATISTA, 

VALDENÍRIA DUTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:, RUBENS 

CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - 

OAB:15753/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos, 

através de seus advogados, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias 

apresentem suas alegações finais. Ressalto, outrossim, que somente será 

permitida carga rápida em razão da fluição do prazo para o pólo passivo, 

os quais possuem advogados diversos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162304 Nr: 10091-03.2013.811.0006

 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: SUZELEI PAEZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (175 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, a fim de que requeira o que 

entender pertinente no prazo de 15 doas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149243 Nr: 7871-66.2012.811.0006

 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: DURVALINO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (237 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, a fim de que requeira o que 

entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57944 Nr: 4307-89.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

BERNARDINO RYBA, REGINA FIALEK RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S.SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 CERTIFICO que os aclaratórios retro apresentados pelo Exequente são 

TEMPESTIVOS e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO os Executados, via DJE/MT, através de seus advogados, para que, 

querendo, os impugne no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169106 Nr: 5508-38.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA COSTA BATISTA, 

VALDENÍRIA DUTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:, RUBENS 

CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - 

OAB:15753/MT

 Vistos, etc.

a) Defiro o prazo de 05 (cinco) dias úteis para juntada de 

substabelecimento;

b) Declaro encerrada a instrução processual e converto as alegações 

orais em escritas, a serem apresentadas no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias úteis pelas partes, nos termos do art. 364 § 2.º CPC;

c) Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLINE DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 13278051

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LELIANE MIRANDA AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIELTON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003269-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003267-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002511-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004240-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ALVES DA COSTA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004246-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALENTIN DITOTE (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DIAS VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011413-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO A RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020082-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR AS 

CONTRA RAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DOMINGAS TABORGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003752-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(ADVOGADO)

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - SP257220 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB - SP178033 (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS AS CONTRARAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MONTEIRO VIEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

 

RECORRENTE EM 5 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISAO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012223-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011048-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012508-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DUARTE DE MOURA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONA PEREIRA CANHET SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007060-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011730-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190384 Nr: 8518-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WISLEY MAIRON RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDEVAN MENDES CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE, DR. RUBENS MARC SOARES 

DA SILVA, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 18 DE JULHO DE 2018 ÀS 15:30 

HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEU CLIENTE IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 Vistos etc,

Homologo a desistência da testemunha de defesa da ré, Rainara Joana 

Ribeiro da Silva.

Defiro o pedido da defesa do réu Tiago, e concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para juntada de instrumento de procuração.

 Requisitem-se a devolução das cartas precatórias expedidas para oitiva 

da vítima Katia Regina Oliveira dos Santos Lopes e interrogatório do réu 

Tiago Fhellype Ney de Almeida devidamente cumpridas. Após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para memoriais finais, 

vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 195579 Nr: 796-34.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARIA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:16.559

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, apresentar os Memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas das testemunhas 

Marcia Perpétua Fazolo Egues, Silvano Aparecido de Oliveira Cruz, 

Jeferson de Oliveira Costa, Alison Alves de Souza. As partes nada 

requerendo neste ato processual quanto a diligências, declaro encerrada 

a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à defesa para memoriais 

finais, vindo-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Vistos etc,

Verificando a ausência desmotivada da advogada Dra. Fernanda Mendes 

Pereira – OAB/MT 4455, apresentou defesa previa às fls. 154 e tendo o 

réu informado o patrocínio da causa pela mesma às fls. 153, resta 

prejudicada a realização do ato.

 Intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou 

requerer a nomeação da Defensoria Pública, devendo o meirinho colher a 

informação no ato do cumprimento do mandado.

Após, volte-me os autos conclusos para redesignação da audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213386 Nr: 1898-57.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:OAB/MT 21059

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234855 Nr: 4450-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR GABRIEL MARTINEZ BASILIO, 

ROGERIO ANDRADE GONÇALVES, MARCIO XAVIER DAS CHAGAS 

BORGES, WENEDY FRANCISCO CARDOSO NUNES, ROBSON FONSECA 

DOS SANTOS, DOUGLAS JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178204 Nr: 1121-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON HIGGOR DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos etc, Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de MARLLON HIGGOR DE OLIVEIRA 

ARRUDA, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 171, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 21de julho 

de 2015 (fl. 48). (...) Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARLLON HIGGOR DE 

OLIVEIRA ARRUDA, qualificado nos autos, em virtude da expiração do 

prazo da Suspensão Condicional do Processo, sem revogação, com 

espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95. Procedam-se às anotações 

necessárias, oficiando-se ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e ao TRE/MT. Após, arquivem-se, os autos com as anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172411 Nr: 8079-79.2014.811.0006

 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): ROBERTO LEOZIR RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073

 Vistos etc,

 Sendo tempestivo, conforme certidão de fls. 155, RECEBO a apelação 

interposta pelo apelante às fls. 154 (artigo 593, inciso I, CPP).

Abra-se vista dos autos às partes para apresentação das razões e 

contrarrazões, pelo prazo legal (artigo 600, CPP).

 Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165588 Nr: 2665-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Vistos etc,

 Sendo tempestivo, conforme certidão de fls. 96, RECEBO a apelação 

interposta pelo apelante às fls. 83 (artigo 593, inciso I, CPP).

Abra-se vista dos autos às partes para apresentação das razões e 

contrarrazões, pelo prazo legal (artigo 600, CPP).

 Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234483 Nr: 4175-12.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h00.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234796 Nr: 4416-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h10.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234547 Nr: 4220-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:14033/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h20.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234852 Nr: 4447-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS VIEIRA DA SILVA, JOEL 

CABRAL PEREIRA, ISMAEL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KHUN - 

OAB:14238 MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h30.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229124 Nr: 5651-07.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h40.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231420 Nr: 2041-12.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DAMACENO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h50.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174231 Nr: 9382-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR BRUSTOLIM, RONILDO GONÇALVES 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095 B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 167706 Nr: 4436-16.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.147, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223940 Nr: 9891-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ALVES MOREIRA, ANDREIA 

MOREIRA, MARIA DAMIANA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ”‘In casu’ verifica-se dos autos, que não se encontram presentes 

nenhuma das causas acima mencionadas, de modo a ensejar a absolvição 

dos acusados.Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida 

impera o princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução 

criminal seja descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.Com essas 

considerações, com supedâneo no art. 411 do CPP, designo audiência 

para o dia 01/08/2018, às 13:40 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).Intime-se o réu, bem como as pessoas arroladas à 

fl.6.Requisitem-se caso seja necessário.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.: 229330 Nr: 776-72.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra GUSTAVO DA SILVA 

DANTAS como incurso no art. 129, §9º, c/c art. 61, “f’, ambos do Código 

Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha.

À fl.70 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls.75.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 02/08/2018, às 14 :50 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209539 Nr: 9739-40.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LELIS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.103, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223891 Nr: 9861-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOAREZ ESTORILHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico na certidão de fl. 121, que o 

denunciado não foi localizado, e via de consequência não compareceu a 

audiência designada pelo juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, 

motivo pelo qual decreto a revelia do réu Marcelo Joarez Estorilho Filho, 

nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal.

 Desta forma, declaro encerrada a instrução criminal e determino a 

abertura de vista dos autos à acusação e após defesa, para a 

apresentação das alegações finais, no prazo legal.

Ás providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 222090 Nr: 8568-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra MARCIO APARECIDO 

DA SILVA como incurso no artigo 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal, nas disposições da Lei n° 11.340/2006.
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À fl.27 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.31.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia ____/____/2018, às ____:____ horas, que SERÁ 

AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E 

INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 187876 Nr: 6916-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra CLAUDEMIRO RIBEIRO 

como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, nas disposições da 

Lei n° 11.340/2006.

À fl.45-v consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.49.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 01/08/2018, às 14:40 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 195819 Nr: 928-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra NILSON RAMOS DA 

SILVA como incurso no artigo 129, §9º c.c art. 147, c.c art. 61, inciso II “f”, 

ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n° 11.340/2006.

À fl.72 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.76.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 02/08/2018, às 14:40 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213989 Nr: 2344-60.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra NILSON NUNES como 

incurso no artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nas 

disposições da Lei n° 11.340/2006.

À fl.48 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.52.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 02/08/2018, às 14:30 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 210324 Nr: 10264-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra JOSÉ APARECIDO DE 

SOUZA ABREU como incurso no artigo 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

Código Penal, nas disposições da Lei n° 11.340/2006.

À fl.41 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.45.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 02/08/2018, às 14:20 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 
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UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228591 Nr: 183-43.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra CÉLIO DE OLIVEIRA 

SILVA como incurso no artigo 129, §9º, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n° 11.340/2006.

À fl.58 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.63.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 02/08/2018, às 14:10 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211236 Nr: 313-67.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ESTEVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra ADRIANO ESTEVES 

DE ARRUDA como incurso no artigo 129, §9º, c.c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n° 11.340/2006.

À fl.48 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.52.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 02/08/2018, às 14:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 216029 Nr: 3792-68.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra WALISON CORREA 

DA COSTA como incurso no artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

Código Penal, nas disposições da Lei n° 11.340/2006.

À fl.41 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.45.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 01/08/2018, às 14:50 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230105 Nr: 1248-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 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 apresentar resposta 

a acusação no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213582 Nr: 2036-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Processo n° 2036-24.2017.811.0006 – Cód. 213582

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: JONES DA SILVA e JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR.

Vistos.

O i. representante do Ministério Público Estadual por meio de seu Promotor 

de Justiça, ofereceu denúncia em face de JONES DA SILVA e JOÃO 

CARLOS FERREIRA JÚNIOR, qualificados nos autos, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, 

pois segundo a denúncia:
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“ (..) Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 19 de junho de 

2012, por volta das 20h00 na avenida São Luiz, bairro Jardim São Luiz, 

Cáceres/MT. Os denunciados JONES DA SILVA e JOÃO CARLOS 

FERREIRA JÚNIOR, agindo em unidade de desígnios e previamente 

ajustados, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente 

em uma motocicleta Honda Biz 125, Cor Preta, Placa OAT – 7276, avaliada 

em R$ 5.488,00 pertencente à vítima KELLY FÁTIMA HURTADO FERREIRA 

DE OLIVEIRA. Segundo apurado nas circunstancias de tempo e local 

supra mencionados, os denunciados JONES DA SILVA e JOÃO CARLOS 

FERREIRA JÚNIOR, abordaram a vítima e ordenaram que ela parasse sua 

motocicleta, momento em que o denunciado JONES DA SILVA, apontou 

uma arma de fogo em sua direção e xigiu a entrega da sua motocicleta.

Subjulgada, a vítima fez o que foi determinado, ocasião em que o 

denunciado JONES DA SILVA, desceu da garupa da motocicleta pilotada 

pelo codenunciado JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR, e assumiu a 

condução da moto da vítima, fugindo do local na posse da res furtiva.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JONES DA SILVA e JOÃO 

CARLOS FERREIRA JÚNIOR com incurso no artigo 157, §2º, inciso I e II do 

CP..

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2013 (fls. 46).

 Os acusados foram citados às (fls. 59/61).

Os acusados apresentaram resposta à acusação às (fls. 62/63).

Foi decretada a revelia do réu JONES DA SILVA, pois foi devidamente 

intimado e não compareceu a presente audiência, nos moldes do art. 367, 

do CPP.

 Em sumário de instrução foi ouvida a testemunha de acusação : KÁTIA 

SOUZA DA COSTA à (fls. 111, CD – fls. 113), a vítima KELLY FÁTIMA 

HUTADO FERREIRA DE OLIVEIRA à (fls. 110, CD – 113), bem como 

procedido interrogatório do réu JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR à (fls. 

112, CD - fls. 113).

Alegações finais do Parquet, por seu promotor de justiça manifesta-se 

pela total procedência da ação penal, para fins de condenar os 

denunciados às (fls. 119/123).

 Alegações finais da defesa do acusadoJOÃO CARLOS FERREIRA 

JÙNIOR, requereu nulidade absoluta do feito por não ter sido apresentada 

defesa prévia, assim como pelo fato de que o réu indicou o nome do 

advogado que o defenderia neste procedimento e o mesmo não fora 

devidamente intimado às (fls. 119/126).

Alegações finais da defesa do acusado JONES DA SILVA, pleiteou a 

defesa a absolvição do réu às (fls. 127/132).

Os autos vieram conclusos para sentença, o MM. Juiz de Direito, 

ABSOLVEU o réu JONES DA SILVA da pena do art. 157, §2º, inciso I e II, 

do CP, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Por outro lado, proceda-se ao desmembramento em relação ao corréu 

JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR, intimando o patrono por ele indicado 

para apresentação de defesa prévia às (fls. 133/134).

O Ministério Público apresentou recurso de APELAÇÂO às (fls. 135), e as 

RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÂO às (fls. 137/142).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

 Fundamento e decido.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado 

João Carlos Ferreira Junior em relação à prática do crime previsto no art. 

157, § 2°, inciso I , do Código Penal.

 DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO

Materialidade delitiva:

Da análise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito ora 

perpetrado através do boletim de ocorrência de fls. 10/11 e prova oral 

produzida.

Passo então ao julgamento do réu João Carlos Ferreira Junior.

Denote-se que, no caso em epígrafe, inexiste qualquer prova apta a 

possibilitar este juízo a proferir um decreto condenatório.

Apesar da farta prova obtida na fase extrajudicial em juízo nada de 

importante fora produzido, conforme manifestação do parquet.

A mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não 

subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, 

ser o acusado João Carlos Ferreira Junior ser socorrido pelo vetusto 

princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a 

demonstração, estreme de dúvidas, existe razoável incerteza que tende 

em favor do réu que não pode ser condenado em indícios frágeis como os 

relatados neste processo.

No mesmo sentido o magistério de Fernando Pedroso:

"A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a 

certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A 

menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, 

de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, 

nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem 

de risco - mínima que seja - de condenar quem nada deva. Como ressaltou 

o Juiz Lúcio Urbano, do TAMG, ao relatar a Ap. Crim. N. º 5.520, de Belo 

Horizonte, `Tudo aquilo que oferece duas conclusões lógicas não permite 

ao Juiz Criminal admitir a contrária ao réu, porque a condenação é fruto de 

prova induvidosa, já que o Estado não tem maior interesse na verificação 

da culpabilidade do que na verificação da inocência, como 

procedentemente afirmou Carrara` (in RT 524/449). Por isso, `em matéria 

criminal, a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do 

imputado, porque temerária a condenação alicerçada em elementos 

eivados de incertezas` (RT 523/375). ‘Uma condenação não pode estar 

alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no 

terreno firme da certeza` (RT 529/367). Portanto, `a dúvida in poenalibus 

deve ser decidida pro libertate` (RT 525/348), pois `um culpado punido é 

exemplo para os delinqüentes`, ao passo que um inocente condenado - 

como corretamente ponderou La Bruyère - constitui `preocupação para 

todos os homens de bem` (de ac. un. de 17.10.74, da 1ª Câm. do 

TACrimSP, na Ap. nº 91.725, de Presidente Epitácio, rel. Azevedo 

Franceschini)....".

E conclui:

"Dessa forma, uma condenação somente terá lugar quando o exame 

sereno da prova conduza à exclusão de todo motivo sério para duvidar" 

(in Processo Penal - O Direito de Defesa, Forense, 1ª edição, 1986, p. 35).

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a 

respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade 

de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de 

interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não 

sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do 

acusado, em face da fragilidade, ou ausência do conjunto probatório, milita 

em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável 

a absolvição.

Assim, ante as premissas analisadas, tendo em vista a observância do 

princípio acusatório do processo penal, entendo que deve o réu ser 

absolvido.

Isso posto, ABSOLVO o réu João Carlos Ferreira Junior da pena do art. 

157, § 2º , inciso I , do Código Penal, pelas razões de fato e de direito 

invocadas na presente petição, bem como em atenção ao brocardo in 

dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Sem custas.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 136585 Nr: 5798-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIOMAR NERES DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333

 Autos n° 5798-58.2011.811.0006 – Cód. 136585

Vistos.

Ante a informação contida na cota do Parquet, designo o dia 25/07/2018 

às 15h10min, para oitiva da vítima Clemilda Ribeiro Rondon.

Intime-se a testemunha o endereço declinado pelo Parquet.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215038 Nr: 3066-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Notifique-se o acusado GERALDO JOSÉ DA SILVA para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 

55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos 

parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.

Requisitem-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, 

elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156576 Nr: 4225-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA GONÇALVES JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 Vistos.

Analisando os presentes autos verifico que o mesmo não foi cadastrado 

junto ao BNMP 2.0, devendo o sr. gestor proceder ao imediato cadastro da 

recuperanda, caso inexistente no sistema, e de suas guias de pena, 

inserindo na capa dos autos a tarja contendo o RJI de Joana Gonçalves 

Justino.

Certifique-se ainda, os motivos pelos quais o processo não foi 

encaminhado ao Mutirão realizado para fins de cadastro dos reeducandos 

e das guias, eis que o feito, em data de 23/05/2018 retornou da carga 

advinda da Defensoria Pública, portanto, ainda em tempo aparentemente 

hábil para encaminhamento e cadastro.

Homologo o cálculo de pena de fls. 296, devendo o sr. gestor proceder ao 

encaminhamento do atestado de pena a cumprir ao reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223368 Nr: 9493-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que por ordem do MM. Juiz Dr. José 

Eduardo Mariano, redesigno a presente audiência para o dia 19/07/2018 

às 15h20, posto que nesta data o mesmo encontra-se de licença médica 

para acompanhamento de dependente, o que inviabiliza a realização da 

presente audiência.

Certifico ainda que, aos que compareceram ao ato saíram devidamente 

intimados da data de audiência redesignada, bem como será procedido 

aos atos ordinatórios necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215038 Nr: 3066-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que por ordem do MM. Juiz Dr. José 

Eduardo Mariano, redesigno a presente audiência para o dia 19/07/2018 

às 15h00, posto que nesta data o mesmo encontra-se de licença médica 

para acompanhamento de dependente, o que inviabiliza a realização da 

presente audiência.

Certifico ainda que, aos que compareceram ao ato saíram devidamente 

intimados da data de audiência redesignada, bem como será procedido 

aos atos ordinatórios necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223368 Nr: 9493-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 9493-10.2017.811.0006 – Cód. 223368

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/04/2018, às 13h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223372 Nr: 9497-47.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Sendo inviável a este Magistrado analisar a revogação da prisão 

preventiva do acusado, eis que inexiste nos autos cópia da decisão que 

decretou sua prisão, determino ao sr. gestor que proceda a sua devida 

juntada aos autos.

Após, conclusos para análise do pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa.

No mais, analisando os autos verifico que o acusado não apresentou 

preliminares em sua resposta à acusação, reservando-se no direito de se 

manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem 

como, apenas nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação ao acusado Emerson Cândido Gomes da Silva.

Designo o dia 28/11/2017, às 15h10min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório do acusado.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se e requisite-se o acusado para comparecer à audiência 

designada.

Notifique-se o Ministério Público e o Defensor Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 136585 Nr: 5798-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIOMAR NERES DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333

 Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/02/2018, às 14h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183039 Nr: 4089-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 4089-46.2015.811.0006 – Cód. 183039

Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/02/2018, às 15h20min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecerem à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215038 Nr: 3066-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 3066-94.2017.811.0006 – Cód. 215038

Vistos.

Analisando os autos verifico que o acusado não apresentou preliminares 

em sua resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar 

sobre o mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem como, apenas 

nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação ao acusado Geraldo José da Silva.

Designo o dia 07/02/2018, às 15h00min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório do acusado.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado de seu advogado.

Notifique-se o M. P e intime-se o advogado da acusada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223368 Nr: 9493-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado LUIZ DA SILVA RODRIGUES para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223372 Nr: 9497-47.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 IP n°9497-47.2017.811.0006 – Cód. 223372

Vistos.

Notifique-se o acusado Emerson Cândido Gomes da Silva para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma 

do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos 

parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.
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Oficie-se a Politec requisitando laudo definitivo.

Oportunamente, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183039 Nr: 4089-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo 

do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada do 

denunciado.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 180022 Nr: 2271-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19532/B

 Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia ____/___/____, às ___h___min, que SERÁ 

AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E 

INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).Intimem-se as todos, inclusive as 

t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l a  d e f e s a . R e q u i s i t e - s e ,  s e 

necessário.Notifique-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Cáceres/MT, 

14 de junho de 2018.Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227525 Nr: 12535-67.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 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 apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228064 Nr: 12877-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ, MARCELO 

SANTOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Autos n° 12877-78.2017.811.0006 – Cód. 228064

Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/06/2018, às 14h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados Adriano Luiz Miranda da Cruz e Marcelo Santos 

Viana para comparecerem à audiência designada acompanhados do 

Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228064 Nr: 12877-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ, MARCELO 

SANTOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Visto.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia de fls. 59/62.

 Citem-se os acusados para apresentarem resposta escrita à acusação, 

por meio de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 e 396-A 

do Código Processual Penal.

O Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, consignando as suas razões.

Decorrido o prazo sem manifestação ou caso o acusado manifeste a 

vontade de ser patrocinado por defensor dativo, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para proceder à defesa do mesmo, devendo ser o 

Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar resposta à 

acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Havendo antecedentes, elabore-se certidão circunstanciada.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 
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comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO DESBESSEL (RÉU)

IDINETE GOMES DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do Requente para que fique ciente das correspondências 

devolvidas (id 13662669 e id 13662705), manifestando-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Diamantino, 15 de junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000609-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDA SIQUEIRA PINHO (AUTOR)

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:

FLAVIANO BISPO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000609-41.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JACILDA SIQUEIRA PINHO RÉU: FLAVIANO BISPO DA CRUZ Vistos etc. 

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Decorrido o prazo 

‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 15 

de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000638-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANDERSON VIANA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000638-91.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANTONIO ANDERSON VIANA BARBOSA REQUERIDO: 

MULTIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.21) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 11 de julho de 2018, às 

15:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000640-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DUARTE AZADINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000640-61.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: RAFAEL DUARTE 

AZADINHO Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 
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respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. 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. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000663-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000663-07.2018.8.11.0005. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS 

EIRELI - ME Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem com petição devidamente instruída por prova escrita, conforme 

documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que 

a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

A J DE BRITO VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000659-67.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOAO CAETANO DO 

NASCIMENTO - ME, A J DE BRITO VEICULOS - ME Vistos etc. O pedido 

para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.20/21) demonstra 

que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso 

das despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 11 de julho de 

2018, às 15:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000657-97.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer, nos termos do 

art. 814, do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte executada para 

demonstrar o cumprimento do ajustamento de conduta (fls. 14/18), no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 815, NCPC). Não demonstrado o 

cumprimento da obrigação, voltem os autos conclusos. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 15 

de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000631-02.2018.8.11.0005. AUTOR: 

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: BANCO SISTEMA S.A Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 11 de julho de 2018, às 16:00 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 
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comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000112-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IVAM PERAZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000112-95.2016.8.11.0005 AUTOR: MARCOS IVAM PERAZZA RÉU: 

TAINA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. O pedido de citação por edital 

deve ser indeferido. Acerca da citação editalícia, devem ser observados 

os requisitos do art. 256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da 

residência do réu ser em lugar incerto e não sabido. NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em comentário ao artigo 

supra, na obra: Código de Processo civil Comentado e Legislação 

Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, elucidam que: 

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital." A propósito, o STJ: "CITAÇÃO EDITAL. 

CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

- Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. Necessidade de 

esgotamento das alternativas possíveis à localização do requerido. 

Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 / US - REL. MIN. BARROS 

MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 05/05/2008). Portanto, a citação 

por edital, por se tratar de medida de exceção, somente será determinada 

depois de esgotados todos os meios disponíveis à localização do réu, 

sendo que no caso dos autos, não houve o exaurimento dos meios 

necessários para que a parte demandada fosse localizada. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte requerida via edital. 

PROCEDA-SE com a busca de endereço via ‘Bacenjud’, conforme 

requerido. Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se 

em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001102-52.2017.8.11.0005

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)

ALEX STEVES BERTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001102-52.2017.8.11.0005 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: M. A. 

FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP, ALEX STEVES BERTO Vistos 

etc. Em petitório de fls. 84, a parte requerente pugna pela realização de 

buscas de endereços junto ao sistema INFOJUD. Ora, somente em 

hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e 

buscar, pelo endereço da parte devedora, junto à Receita Federal. Neste 

sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO 

AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. I 

- É do exequente a incumbência de localizar e informar os bens do 

devedor capazes de satisfazer o débito. Não cabe ao judiciário efetuar 

buscas quando não comprovado que o Autor esgotou as possibilidades 

para a localização dos referidos bens; II - Agravo de Instrumento 

conhecido e improvido.” (TJ/AM - AI 40002444820158040000 AM 

4000244-48.2015.8.04.0000, Terceira Câmara Cível, Relator João de Jesus 

Abdala Simões, Julgamento:02/03/2015, Publicação:04/03/2015). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de busca de endereço pelo sistema INFOJUD. 

PROCEDA-SE com buscas de endereço via BACENJUD. Aportando a 

busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000882-54.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 199.483,48; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA Parte 

Ré: EXECUTADO: FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO 

GIOVANI DE SOUZA Vistos etc. Em postulado de fls. 76/79, a parte 

credora requer a averbação da penhora no imóvel descrito às fls. 54/55, 

matriculado sob o nº 39.348 no RGI da Comarca de Diamantino/MT. Da 

análise dos autos, verifico que o imóvel que o credor requer seja 

averbado no Cartório de Registo de Imóveis desta Comarca está alienado 

fiduciariamente a Ronaldo Krohling. Contudo, o mesmo foi penhorado pelo 

Oficial de Justiça, às fls. 54/55. Pois bem. Chamo o feito a ordem. Frisa-se 

que a penhora realizada pelo Oficial de Justiça, às fls. 54/55, foi realizada 

sobre o bem imóvel de matrícula n°. 39.348, quando na verdade deveria 

ser penhorado somente os direitos decorrentes do referido imóvel. 

Ressalta-se que em se tratando de alienação fiduciária, quem tem a 

propriedade do imóvel é o credor fiduciário, que no caso não pertence ao 

polo passivo da ação, e como o bem não mais integra a propriedade do 

devedor, não poderia ser objeto de penhora. Todavia, existe a 

possibilidade de penhora sobre os direitos do devedor fiduciante advindos 

do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista que o devedor 

executado, ainda é o titular de direitos e ações sobre o crédito 

correspondente as parcelas já pagas do bem alienado fiduciariamente. 

Nesse sentido: AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. BEM 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DE PENHORA DO BEM. PENHORA SOBRE 

OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. In casu, o 

bem imóvel penhorado encontra-se alienado fiduciariamente, e, como não 

mais integra a propriedade do devedor, não poderia ser objeto da 

Execução, entretanto, o objeto da penhora aqui não foi a sua propriedade, 
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mas tão somente os direitos do devedor fiduciante advindos do contrato 

de alienação fiduciária, tendo em vista que o devedor Executado ainda é o 

titular de direitos e ações sobre o crédito correspondente às parcelas já 

pagas do bem alienado fiduciariamente, como autoriza o disposto no artigo 

11 , inciso VIII , da Lei 6.830 /80 e, por esta razão, pode ser objeto da 

Execução, aplicando-se ao caso, o disposto no artigo 789 , do NCPC , 

segundo a qual o devedor responde, para o cumprimento de suas 

obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros. Agravo de 

Petição a que se nega provimento. (TRT-20 - 00012060720165200002 

(TRT-20) - Data de publicação: 20/06/2017). Portanto, perfeitamente 

cabível a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel 

alienado fiduciariamente. Ante o exposto, DETERMINO que o Oficial de 

Justiça retifique o auto de penhora, certificando que a penhora foi 

realizada sobre os direitos do devedor fiduciante advindos do contrato de 

alienação fiduciária decorrentes do imóvel de matrícula n°.39.348, e não 

especificamente sobre o bem. Após a retificação pelo Oficial de Justiça, 

EXPEÇA-SE ofício para o RGI desta Comarca para averbação da penhora 

sobre os direitos do devedor fiduciante decorrentes do imóvel de matrícula 

n°. 39.348. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000509-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO OTTOBONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000509-23.2017.8.11.0005. AUTOR: 

PAULO ROBERTO OTTOBONI RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Da 

análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição. A 

propósito: "(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a 

embargos declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte 

embargada, reclama sua prévia intimação para se manifestar, em 

observância ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do 

STF.” (STJ, HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro 

Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA). Intimem-se as partes a se manifestar, 

no prazo de lei. Cumpra-se. Diamantino, 15 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO KONRAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001353-70.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: RONILDO KONRAD EXECUTADO: FABIANO COSTA MAURIZ 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada 

do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os cálculos, 

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

necessário. Às providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112840 Nr: 4138-56.2016.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeovanice Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira de Souza, Regiane Rocha 

Valadares, Lucio Régis de Arruda, Valdinete Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luciano Castelhano - 

OAB:OAB/MT. 20.486, Lucio de Oliveira Barbosa - OAB:3974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão de fls. 56, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 272 Nr: 749-06.1992.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduarda dos Santos Pirajá - 

OAB:20557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor do teor do r. despacho de fls. 52, a seguir trancrito: Vistos 

etc.Defiro o pedido de fl. 50.Em nada requerido em 20 (vinte) dias, 

retornem os autos ao arquivo.Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1194-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o credor para atualizar o débito, no prazo de 05(cinco) dias, 

conforme decisão de fls.146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 3674-13.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da carta precatória , 

por falta de pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90173 Nr: 2490-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazil Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da carta precatória 

e certidão negativa de fls.104, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 84 de 654



 Cod. Proc.: 43981 Nr: 646-66.2010.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Simony de Arruda Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da carta precatória e 

certidões negativas de fls.162 e fls. 165, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4015 Nr: 453-47.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Pizzatto - 

OAB:2.904-Ae, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Naiara Dias Fiuza 

Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da carta precatória, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100153 Nr: 1527-67.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Portela de brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca do 

depósito efetuado às fls.204 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95757 Nr: 2954-36.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda da Costa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca da 

penhora negativa de fls.171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28741 Nr: 20-86.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca da 

PENHORA BACENJUD NEGATIVA de fls.228/229.

 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 

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:

 Intimo o autorr para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste acerca da 

Busca de Endereço de fls. 78/79, via Sistemas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 2156-46.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique 

bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.149/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87291 Nr: 3029-46.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:SP 290089, Eduardo Montenegro Dotta - 

OAB:155456

 Intimo o Procurador do Requerido da r. decisão de fls. 125/126, a seguir 

transcrita: Vistos etc. De início, proceda-se com as devidas anotações, 

eis que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença e 

determinando as seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);Faça-se constar na intimação supra que, não 

havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da 

condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e também 

verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), específicas 

desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do 

Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se 

ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Dariel Elias de 

Souza - OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes. 

- OAB:3.770

 Certifico que o advogado Dr. Mauricio Ferreira Campos G. de Paula, fez 

carga dos autos código 43077 nº 76-80.2010.811.0005 no dia 14/05/2018, 

conforme andamento no sistema APOLO, não tendo devolvido os autos a 

secretaria até a presente data. Assim, nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o advogado Dr. Mauricio Ferreira Campos G. de Paula, para 

devolver os autos 76-80.2010.811.0005 (43077), bem como o apenso 

6236, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARLOS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000562-04.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 15.823,89; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: NILZA CARLOS CORREA DA COSTA Vistos etc. Diante da 

ausência de pagamento pela executada, proceda-se com a penhora ‘on 

line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

devedores, posto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitidos pelo 

sistema Bacenjud. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000484-10.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 25.669,25; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc. Diante da 

emenda a inicial, com o nome correto da parte requerida e os documentos 

relacionados a mesma, às fls. 46/56. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. Relata a parte autora, que por força de instrumento 

particular, concedeu a parte demandada um empréstimo bancário, sendo 

entregue em garantia da dívida, por meio de alienação fiduciária, nos 

termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, a parte 

requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que 

foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou protesto 

do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que determine a 

busca e apreensão do bem em questão. Instruiu a inicial com documentos. 

DECIDO. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada 

em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em 

mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 

911/69. Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as 

partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do 

requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou com a 

pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, 

CITE-SE a parte demandada para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte 

demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. 

art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000267-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000267-30.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

LUCIDIO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. 
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Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar proposta por 

LUCIDIO DA SILVA CAMPOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, já qualificados nos autos. Narra a exordial que 

o requerente sofreu acidente de trânsito em 24/11/2016, ocasionando-lhe 

fratura luxação do acetábulo direito e coxartrose grave do lado direito, 

razão por que necessita ser submetido à cirurgia de artroplastia total do 

quadril. Informa que após o acidente foi internado no Pronto Socorro de 

Cuiabá para aguardar a realização da cirurgia (marcada para o dia 

05/12/2016), contudo recebeu alta no dia 06/12/2016 sem ser submetido à 

cirurgia. O requerente, atendendo a determinação judicial do juiz 

antecessor, emendou a petição inicial para corrigir o valor da causa (Id n. 

12564861). Parecer do NAT devidamente anexado (Id n. 12566122). Em 

seguida vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, verifico a ausência de interesse 

processual, posto que o requerente não instruiu a exordial com a negativa 

do ente público em fornecer a prestação do serviço (cirurgia do quadril), 

tampouco demonstrou que, após o recebimento da alta médica 

(06/12/2016), utilizou-se da via administrativa para provocar o Estado no 

sentido de prestar o serviço do qual necessita. Com efeito, de acordo com 

a doutrina de DENIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES “a ideia de interesse 

de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente 

associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com 

a movimentação da máquina jurisdicional”. No caso, verifico não estar 

demonstrando interesse processual nessa ação, pois, repito, não há nos 

autos documento que comprove a negativa da Administração Pública em 

prestar o serviço. Portanto, nos termos do art. 330, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial é medida que 

se impõe. Ante o exposto, com fulcro art. 330, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000349-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000349-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

ADAO RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: MARCOS DE SOUZA 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Certifique-se a tempestividade das petições das partes. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Diamantino/MT, 12 de 

junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001524-27.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCISCO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SUPELETO CAMARGO (RÉU)

FERNANDA SUPELETO CAMARGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001524-27.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ALEXANDRE FRANCISCO CAMARGO RÉU: FERNANDA SUPELETO 

CAMARGO, LUIZ HENRIQUE SUPELETO CAMARGO SENTENÇA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE 

URGENCIA proposta por ALEXANDRE FRANCISCO CAMARGO em face de 

FERNANDA SUPELETO CAMARGO e LUIZ HENRIQUE SUPELETO 

CAMARGO, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente 

que houve mudanças substantivas no substrato fático da relação 

alimentícia, razão pela qual requereu a exoneração da obrigação de pagar 

alimentos aos requeridos. Com a inicial vieram-me os documentos anexos. 

As partes transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo 

de Id n. 13064807. Em seguida vieram- me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e 

seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na 

transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com 

vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado pelas partes (Id 

n. 13064807) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, NCPC), 

cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º do NCPC. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 12 de junho de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000625-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY BRUNO ROSKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA HELENA AQUINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000625-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

RUDINEY BRUNO ROSKOSKI REQUERIDO: CYNTHIA HELENA AQUINO DE 

SOUZA DESPACHO Vistos, etc. Ante a falta de documentos hábeis para 

análise do requerimento da concessão da justiça gratuita, INTIME-SE a 

parte autora para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício, as seguintes cópias: a) Cópia da Carteira de 

Trabalho (página de identificação, da última anotação de contratação e 

página subsequente), ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) Cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e 

de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) Cópia dos extratos de 

cartão de crédito, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; d) Cópia 

da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Diamantino/MT, 7 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105057 Nr: 564-25.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln - Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Intimo o patrono da parte requerida para que no prazo de 05(cinco), dias 

manifeste-se acerca dos embargos de declaração de fls. 391/395.

5ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 08hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGO DE MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATEUS BRANBATI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 09hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 18/07/2018 às 10hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MAICON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT0011989A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA (RÉU)

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (RÉU)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 10hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA 00784274010 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PACHECO JUNIOR OAB - RS107940 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador do requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação 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)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 10hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação 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)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 10hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 08hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 08hs50min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137578 Nr: 8733-70.2014.811.0037

 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: RODJ, KPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DAMAS - 

OAB:158476

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerida, acerca do 

desarquivamento destes autos, para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130990 Nr: 3562-35.2014.811.0037

 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: MAURI PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENAIDE PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido à fl. 467, 

pelo que intimo a parte autora a requerer o que de direito no prazo de 5 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 103831 Nr: 2769-04.2011.811.0037

 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: ELIANE ROSA DA SILVA JANZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODOR JANZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - 

OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:OAN/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 Considerando que, o laudo de avaliação do bem em tela, juntado às f. 105, 

impulsiono presente feito para intimação dos advogados Dr. Rogério de 

Barros Curado OAB/MT N. 10.944, e Drª Keit Diogo Gomes, para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestarem acerca do teor do referido laudo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001855-10.2017.8.11.0037

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:

MARCELO VICENTINO FREGADOLLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001855-10.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança Requerente: Banco 

Bradesco S/A Requerido: Marcelo Vicentino Fregadolli Vistos em correição 

permanente. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Marcelo Vicentino Fregadolli, qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando a condenação ao pagamento da quantia de 

R$ 111.882,33 (cento e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e 

três centavos), em relação ao crédito bancário concedido em conta 

corrente. Recebida a inicial, apesar de regularmente citada, a parte 

requerida deixou de apresentar contestação, consoante certidão inclusa 

(Num.10389482). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo 

antecipadamente o mérito. A regularidade do negócio jurídico não foi 

questionada, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada a revelia 

voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material probatório 

incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Nesse 

norte, não será admitida dilação probatória - como diligência do juízo - 

como sucedâneo ao ônus probatório da parte. Destarte, inexistindo 

controvérsia sobre a constituição do débito, a procedência do pedido é 

conclusão inarredável. Dispositivo Isso posto, julgo procedente o pedido e 

condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 111.882,33 (cento e 

onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), 

acrescido de juros legais e correção monetária (INPC) a partir da data da 

citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. 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 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para querendo impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177603 Nr: 9379-12.2016.811.0037

 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: ZELMA CACHUI FRANCISCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO a Advogada Dra. Amanda Barbara de 

Oliveira Sodre Piona-OAB/MT 13.333 para juntar a procuração no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 207957 Nr: 3179-18.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIDES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDEL RENATO CRUZ - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:7.228-B

 Autos nº 3179-18.2018.811.0014 (Código nº 207957)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa (MT)

Vistos em correição permanente.

Designo audiência para oitiva da testemunha Luzia Pereira Macedo para a 

data de 26 de julho de 2018, às 13h30min.

 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 
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menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Para tal finalidade, solicite-se ao Juízo Deprecante, via malote digital, cópia 

da integralidade da contestação.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimações pertinentes (CPC, art.261, §1º).

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.: 102276 Nr: 1678-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105897 Nr: 4936-91.2011.811.0037

 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: RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO VIDRAÇARIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO condenando 

o requerido na obrigação de fazer, ratificando a medida liminar, bem como 

improcedente a condenação em dano moral.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Cada parte arcará com os honorários do 

respectivo causídico. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, especialmente pelo julgamento antecipado 

do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos termos do artigo 85 

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), 

14 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002101-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CAETANO (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou o 

pagamento da diligência, apesar de intimado pelo DJE. 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, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-96.2017.8.11.0037

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:

FLAVIO DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não pagou o valor do 

débito e não ofereceu embargos, apesar de citada por Edital.Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que 

de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000947-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI JORGE RAVANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não contestou a ação, 

apesar de citada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP 

(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: 1000909-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA MARQUETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou a 

distribuição da Carta Precatória, apesar de intimada pelo DJE.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 a 

distribuição das cartas precatórias, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005310-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOARES BRAGA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

 

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 requerida para 

se manifestar sobre a petição de ID 13493388, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004836-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAULISON BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006208-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DIAS CAVERSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-05.2016.8.11.0037

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:

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

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: 1000717-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY ELOI MOESCH (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema acerca 

do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora , para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, 

se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento 

automático

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002902-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEREIRA BRANDAO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002032-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas de IDs 13520587, 

13369594 e 13369530, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIA MARIA DE LIMA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 
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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: 1001210-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data aparte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11796782, apesar de intimada pelo DJE. 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 11796782, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000512-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIO GULART DE FREITAS (RÉU)

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (RÉU)

BRUNA ALVES DE SOUSA (RÉU)

RALTEM TAVARES DE FREITAS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as certidões de Ids 12561162 e 12147103 , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005189-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LUIZ TRIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001814-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOUZADA JUNIOR (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não pagou o débito e 

não ofereceu embargos monitórios, apesar de citada.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004793-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (DEPRECADO)

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (DEPRECADO)

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (DEPRECADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11547050, apesar de intimada pelo DJE.Nos termos da 

legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 8.1.1 impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para ,manifestar nos 

autos, no prazo legal, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002689-76.2018.8.11.0037

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:

FERNANDO DOS SANTOS BATISTA (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 do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000948-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

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 requerida para 

se manifestar sobre a petição de ID 13640424, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 13369467 , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000364-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO ROTILI (DEPRECADO)

 

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 
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intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005565-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

R. P. DIAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas .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 requerer o que de direito , 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003224-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO AUGUSTO LOHMANN (RÉU)

 

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 : 

1003224-05.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: SANDRO 

AUGUSTO LOHMANN Visto, Para melhor análise do pedido de justiça 

gratuita, intime-se a requerente, por meio de seu advogado para 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 99 § 2° e 321, III, ambos 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118829 Nr: 1206-04.2013.811.0037

 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): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dda decisão de p. 50, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67188 Nr: 6851-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I P R INDÚSTRIA DE AMORTECEDORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS FILIPAK LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CUSTÓDIO C. CASTRO DE 

ALMEIDA - OAB:RS 67646, JOÃO HENRIQUE E. DE O POLI - OAB:RS 

56.277, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dda decisão de p. 88, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149294 Nr: 4006-34.2015.811.0037

 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: OSVALDO BENTHIEN JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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. 126/137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146543 Nr: 2778-24.2015.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de REITERAR a intimação da parte autora 

para juntar cópia da matricula atualizada para expedição do termo , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 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:

 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 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 172-72.2005.811.0037

 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: SUPERMERCADO PARATI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL - ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210--A-MT, RAFAEL 

COSTA BERNARDELLI - OAB:

 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 o pedido de julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131582 Nr: 4054-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F DO N DOS SANTOS - ME, FLAVIA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

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

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 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.: 138147 Nr: 9113-93.2014.811.0037

 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): J CEZAR & CIA LTDA - ME, JUAREZ CEZAR, 

DELAIR OLIVEIRA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação encaminhada ao 

executado Delair Oliveira Cezar, devolvida com a anotação de "Não existe 

o número", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121387 Nr: 3890-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIO BRAZ DA SILVA NETO - 

OAB:, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:SP/ 160.262-B, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:SP 150-793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 204055 Nr: 1325-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE NOVAES ME, JOÃO SOUZA 

DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126132 Nr: 8694-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI ZANLUCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO, ROBERTO 

PATRICIO, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT/11660/O, FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:MT/10.320-B, JOSÉ 

ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerido) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135233 Nr: 6955-65.2014.811.0037

 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: ALEXANDRE SANTOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BANCO IBI 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CRISTINA HEPP 

RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - 

OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Visto,

Em análise a petição e documentos de p.79/85, verifica-se que o requerido 

Supermercado Modelo teve sua falência decretada no curso desta ação, 

antes da citação, portanto, evitando nulidade futura, deve-se proceder à 

citação da massa falida na pessoa do administrador, razão pela qual, 

defere-se o pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - FALÊNCIA 

DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Com a falência, o falido perde 

o direito de administrar e dispor dos seus bens, surgindo, a partir daí, a 

figura da massa falida, representado em Juízo pelo administrador judicial. 

(TJ-MG - AC: 10775140020246001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 27/10/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/11/2016).

Cite-se a massa falida para apresentar contestação no prazo legal. Com a 

manifestação ou inércia, intimem-se as partes.

Retifique-se o polo passivo da ação.

Após, concluso para saneamento.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61079 Nr: 888-60.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERUZA PIRES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução Por Quantia Certa proposta por Banco Finasa S/A 

contra Geruza Pires de Araújo, ambos já qualificados.

Inicialmente tratava-se de Ação de Busca e Apreensão, sendo 

posteriormente convertida em Execução Por Quantia Certa (p.79), ante a 

não localização do bem objeto da lide.

Citada para pagar o débito (p.101), a executada quedou-se inerte (p.102).

À p.104 o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(conto e oitenta) dias.

Decorrido o prazo e intimado para dar andamento ao feito, o exequente 

requereu a desistência da ação e baixa das restrições inseridas no 

veículo do executado, renunciando ao prazo recursal (p.112).

Procedeu-se a intimação do executado para se manifestar acerca do 

pedido de desistência, que intimado (p.123) não se manifestou (p.124).

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 
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ação (p.112), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC, bem 

como a desistência do prazo recursal. 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.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.29/30 e 91).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Verifica-se que não há restrições nestes autos a serem baixadas por 

este juízo.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138313 Nr: 9207-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES GIACON LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES & CIA 

LTDA (POSTO DOIS IRMÃOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO JORGE BRUM PIRES 

- OAB:14234-GO, AMANDA ARAÚJO GUIMARÃES - OAB:35242--GO

 Visto,

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o patrono constituído pelo 

requerido na procuração de p.86 não foi intimado acerca da decisão retro.

Assim, defere-se o pedido de p.101, e determina-se a intimação do 

requerido por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra com a decisão de p.99.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 209349 Nr: 3859-03.2018.811.0037

 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: LENIR DE FATIMA AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO XAVIER SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Para melhor análise do pedido de justiça gratuita, intime-se a embargante, 

por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Publique-se e intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 1576-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, defere-se o 

pedido de p.97 e designa-se audiência de conciliação para o dia 

23/08/2018, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 174-86.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Vistos,

 Para melhor análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

remeta-se os autos a contadora deste juízo, para apresentar o cálculo da 

dívida atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cálculo, intimem-se as partes para querendo, se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117026 Nr: 7696-76.2012.811.0037

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:MG105287, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/16846-A

 Vistos,

 Considerando a divergência entre as partes quanto aos valores 

remanescentes devidos, remetam-se os autos a contadora deste juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cálculo, intimem-se as partes para querendo, se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100652 Nr: 179-54.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTEMIX CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:9600-B/MT, YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:MT/5.495

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 
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para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6749-17.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DA S. NOGUEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga improcedentes os 

pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condena-se a autora nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que se fixa 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, em vista do trabalho realizado e 

pelo período de tramitação da demanda.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as anotações e cautelas de costume.Publique-se e 

registre-se pelo sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124665 Nr: 7232-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORNIERE GOMES CASTANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GUIMARÃES SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.164/166.

Designa-se audiência de justificação para o dia 30/08/2018 ás 14h:00min, 

a ser realizada por este juízo.

Ressalta-se que a parte deverá trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação.

Considera-se a parte autora intimada na pessoa de seu advogado, sem 

necessidade de intimação pessoal. O não comparecimento da parte autora 

importará em prosseguimento do feito.

Intime-se a requerida para comparecer a audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163665 Nr: 2063-45.2016.811.0037

 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: ELIETE BENICIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes De 

Barros - OAB:MT-9.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA - 

OAB:MT 22436

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedentes os pedidos inicias e resolve o mérito da ação, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de ratificar a 

liminar deferida, declarar inexigível o débito constante da fatura de p. 29 e 

determinar a apuração do valor do consumo do mês de fevereiro de 2016 

com base na média mensal de consumo, e condenar a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 para a parte autora a título de 

indenização por dano moral, com a incidência de correção monetária a 

partir desta fixação e juros de mora desde a data da citação.Pelo fato de a 

autora ter decaído em parte mínima do pedido, condena-se a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e cautelas de 

costume.Publique-se e registre-se pelo sistema Apolo.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135744 Nr: 7366-11.2014.811.0037

 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: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A MARQUES LEONEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:SP/242.289, CYRILLO CAVALHEIRO NETO - 

OAB:SP/337.398, JOSÉ NEVES COSTA PINHEIRO FILHO - OAB:SP/ 

347.330, PEDRO AMARAL SALLES - OAB:211.548/SP, RENATO LUIZ 

FRANCO DE CAMPOS - OAB:SP/207.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:60586

 Visto,

Defere-se o pedido de p.164/166.

Designa-se audiência de justificação para o dia 12/07/2018 ás 15h:00min, 

a ser realizada por este juízo.

Ressalta-se que a parte deverá trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação.

Considera-se a parte autora intimada na pessoa de seu advogado, sem 

necessidade de intimação pessoal. O não comparecimento da parte autora 

importará em prosseguimento do feito.

Intime-se a requerida para comparecer a audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124665 Nr: 7232-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORNIERE GOMES CASTANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GUIMARÃES SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.164/166.

Designa-se audiência de justificação para o dia 12/07/2018 ás 15h:00min, 

a ser realizada por este juízo.

Ressalta-se que a parte deverá trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação.

Considera-se a parte autora intimada na pessoa de seu advogado, sem 

necessidade de intimação pessoal. O não comparecimento da parte autora 

importará em prosseguimento do feito.

Intime-se a requerida para comparecer a audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135744 Nr: 7366-11.2014.811.0037

 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: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A MARQUES LEONEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:SP/242.289, CYRILLO CAVALHEIRO NETO - 

OAB:SP/337.398, JOSÉ NEVES COSTA PINHEIRO FILHO - OAB:SP/ 

347.330, PEDRO AMARAL SALLES - OAB:211.548/SP, RENATO LUIZ 

FRANCO DE CAMPOS - OAB:SP/207.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:60586

 Visto,

Trata-se de Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos 
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Morais proposta por Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. contra M. A. 

Marques Leonel ME, ambos qualificados.

Anota a autora que firmou contrato com a requerida para entrega e 

instalação de maquinário para secagem de grãos nas suas filiais de 

Campo Verde-MT e Primavera do Leste-MT, no valor total de R$ 

164.159,00, tendo realizado pagamento inicial no importe de R$ 71.373,00, 

referente à filial de Campo Verde-MT.

Afirma que a requerida inadimpliu o contrato com relação ao prazo de 

entrega e instalação, o que obrigou a autora a contratar terceira empresa 

para execução dos serviços de instalação, no valor de R$ 92.946,95, com 

a anuência da requerida, sob pena de experimentar prejuízos financeiros 

em decorrência do início da colheita e recebimento da safra de grãos.

Diz que a requerida não honrou com o acordado de descontar os custos 

da instalação realizada pela autora e emitiu duplicada mercantil no valor de 

R$ 68.345,00, tendo realizado o protesto do título por falta de pagamento.

Requer, liminarmente, a suspensão do protesto e, no mérito, a declaração 

de inexigibilidade do débito protestado e a condenação da requerida em 

danos morais (p. 05/28).

Junta documentos de p. 29/85.

Deferiu-se o pedido liminar (p. 87/89).

A requerida, em contestação, refutou os termos iniciais e postulou a 

improcedência da ação (p. 98/101), além de ter apresentado reconvenção 

(p. 102/102vº).

Impugnação à contestação apresentada à p. 118/122 e contestação à 

impugnação à p. 124/126vº.

Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (p. 132).

A requerida entendeu ser desnecessária a dilação probatória (p. 

150/150vº) e a autora postulou o julgamento antecipado da lide (p. 

151/151vº).

É o relato. Decide-se.

Ante o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela autora, 

aliado à manifestação da requerida pela desnecessidade de dilação 

probatória (p. 150/150vº), passa-se à análise do mérito, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação é parcialmente procedente.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus 

da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, 

sob pena de suportar os efeitos decorrentes da omissão.

Anota a autora que firmou contrato com a requerida para entrega e 

instalação de maquinário para secagem de grãos, no valor total de R$ 

164.159,00, tendo realizado pagamento inicial no montante de R$ 

71.373,00.

Sustenta que a requerida inadimpliu o contrato com relação ao prazo de 

entrega e instalação, o que obrigou a autora a contratar terceira empresa 

para execução dos serviços de instalação, no valor de R$ 92.946,95, com 

a anuência da requerida, sob pena de experimentar prejuízos financeiros 

em decorrência do início da colheita e recebimento da safra de grãos.

No caso, a autora fez prova de que a requerida inadimpliu o prazo 

estipulado para entrega e instalação do objeto do contrato, além de a 

empresa requerida ter sinalizado que arcaria com os custos da instalação 

levados a efeito pela autora, como se observa dos documentos de p. 

36/58.

Assim, verifica-se que os custos realizados pela autora no importe de R$ 

92.946,95, comprovados por meio dos documentos de p. 67/78, 

decorreram de conduta culposa da própria requerida, na modalidade 

negligência, de modo que devem ser por ela reparados (artigos 186 e 927 

do Código Civil).

 Nesse contexto, embora a requerida afirme que a autora não apresentou 

outros orçamentos, competiria a ele, requerido, fazer prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a 

teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sucede que oportunizada às partes a produção de provas (p. 127), a 

requerida entendeu ser desnecessária a dilação probatória (p. 

150/150vº).

Assim, demonstrado pela autora o pagamento de R$ 71.373,00, aliado ao 

custo de montagem no importe de R$ 92.946,95, a procedência da 

declaração de inexigibilidade da duplicata mercantil de p. 82/83 e a 

improcedência da reconvenção é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, este improcede.

Na espécie, a autora alega em sua inicial que sofreu “sério abalo em seu 

nome comercial e imagem, ao ter seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes do SERASA em razão do título emitido e levado a protesto 

pela Ré” (p. 23).

Sucede, todavia, que as alegações da autora não são demonstradas por 

nenhum documento ou início de prova que apontem que, de fato, tenha 

sofrido restrições junto a seus fornecedores e clientes ou que sofreu 

abalos de ordem extrapatrimonial.

Registre-se que o documento de p. 83 não é suficiente para comprovar 

que a requerente sofreu danos de ordem moral, à medida que o Superior 

Tribunal de Justiça é unanime no sentido de que, nos casos em que 

pessoa jurídica reclama a indenização por danos morais, estes devem ser 

efetivamente demonstrados. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. - Recurso especial interposto em 

19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. - Ausentes os vícios 

do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - O reexame 

de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Para a pessoa 

jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa 

natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma 

decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de 

demonstração do prejuízo extrapatrimonial. - Na hipótese dos autos, não 

há demonstração apta de prejuízo extrapatrimonial alegadamente sofrido 

pela recorrida. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido. (STJ - REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS - DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DAR QUITAÇÃO A 

EMPRÉSTIMO - QUITAÇAO COM A DATA EM QUE REQUERIDA- 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDIR ENCARGOS DE PARCELA NÃO LIBERADA - 

DANOS MORAIS- PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (...) A pessoa jurídica pode sofrer 

danos morais, entretanto, exige-se a prova material de que o ato ilícito 

efetivamente causou lesão a sua honra objetiva, o que não ocorreu no 

caso em tela. (Ap 137366/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO Á 

INDENIZAÇÃO POR danoS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE demonstração DO 

efetivo dano – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIFERENCIAÇÃO 

ENTRE O CASO EM APREÇO E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 

INVOCADOS NO SENTIDO DE QUE O dano moral INDENIZÁVEL SE 

CONFIGURA “IN RE IPSA” – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. A procedência de pedido indenizatório 

formulado por pessoa jurídica em razão de indevida inscrição restritiva de 

crédito depende da comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, e não 

apenas da demonstração da ocorrência da negativação indevida. Pessoas 

jurídicas não têm honra subjetiva como pessoas físicas, que – estas sim – 

podem ser lesadas intimamente pela inscrição restritiva de crédito 

realizada ao arrepio dos ditames legais. 2. Provada a ilicitude da inscrição 

restritiva de crédito, demonstrado está o fato gerador do dano alegado, 

mas este é apenas um dos três requisitos da responsabilidade civil, cuja 

configuração exige também a existência de nexo de causalidade e do 

efetivo dano; conquanto inegável, a ocorrência da conduta lesiva 

(indevida inscrição restritiva de crédito), não havendo demonstração de 

efetiva macula à honra objetiva da pessoa jurídica, não há falar em dano 

moral indenizável. (ED 49719/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, 

Publicado no DJE 21/07/2017)

Nesse diapasão, à mingua de provas que demonstrem que a autora, de 

fato, experimentou prejuízos de ordem extrapatrimonial com a conduta da 

requerida, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente procedente a 

ação inicial e improcedente a reconvenção, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para ratificar a 

liminar deferida e declarar a inexigibilidade da obrigação objeto da 

duplicata de p. 82/83.
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 Pelo fato de a autora ter decaído em parte mínima do pedido, condena-se 

a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da 

causa.

 Transitada em julgado a sentença, certifique-se.

 Após, arquive-se com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113066 Nr: 3506-70.2012.811.0037

 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: ARNALDO FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei André Frison, Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GILBERTO LUÍS ALMEIDA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125401 Nr: 7972-73.2013.811.0037

 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: J. S. COMERCIAL DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT

 Visto,

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de tutela antecipada manejada por J. S. 

Comercial de Confecções Ltda contra o Banco Bradesco S.A., ambos 

qualificadas.

Diz que em razão de transação comercial emitiu 06 (seis) cheques 

pré-datados à empresa Supermercado Santo Antônio, no entanto, quitou 

antecipadamente o débito.

 Relata que o credor não lhe entregou os cheques, por não estarem em 

seu poder, e optou por sustá-los, além de ter recebido do credor uma 

Carta de Anuência.

Fala que foi surpreendido pelo protesto de um dos cheques emitidos, 

levado a efeito pelo banco requerido, e de que não tem nenhuma relação 

negocial com o Banco Bradesco.

Pede liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e, no mérito, a declaração de inexistência de débito e a 

condenação em danos morais (p. 05/13).

Concedida a liminar (p. 49).

Em resposta, o requerido sustenta a legitimidade do protesto, à medida que 

recebeu os cheques do Supermercado Santo Antônio por meio de 

endosso e com a finalidade de adiantar fluxo de caixa.

 Pede a improcedência da ação por ser terceiro de boa-fé e não ter 

nenhuma relação contratual com a autora, além de sustentar não haver 

danos morais a ensejar indenização (p. 55/60vº).

Em impugnação, o autor rechaça os argumentos da ré e pede a 

procedência da demanda (p. 68/73).

A conciliação foi infrutífera (p. 76).

A autora pugnou pelo julgamento antecipado (p. 82/83), enquanto a 

requerida pugna pela intimação da autora para apresentar documento (p. 

85/86).

É o breve relato. Decide-se.

 Não obstante a derradeira manifestação do banco requerido p. 85/86, 

verifica-se que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes, de modo que merece julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação é improcedente.

Pretende a autora a declaração da inexistência de débito junto ao banco 

requerido sob o fundamento de o valor cobrado ser decorrente de 

cheques emitidos ao Supermercado Santo Antônio (ou São João) – E. P. 

A. Alves da Silva Ltda, cujo débito foi pago ao credor originário, além da 

condenação em danos morais pela inclusão do débito nos serviços de 

proteção ao crédito.

O cheque é um título dotado de autonomia e abstração, cuja circulação se 

dá mediante endosso, nos termos do artigo 17 da Lei nº 7.357/85.

 O artigo 25 do mesmo diploma legal dispõe que “quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor.”

Na espécie, embora a autora sustente o pagamento do débito diretamente 

ao Supermercado Santo Antônio (ou São João) – E. P. A. Alves da Silva 

Ltda, esses argumentos não são suficientes para declarar a invalidade da 

cobrança promovida pela requerida, ante a autonomia e abstração do título 

de crédito emitido pela autora (cheques), devidamente endossado (p. 30), 

e a ausência de comprovação de má-fé da requerida ao portar os 

cheques em referência.

A propósito, colha-se a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENDOSSO 

TRANSLATIVO – CONTRAORDEM AO PAGAMENTO DO CHEQUE – 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CESSÃO DE CRÉDITO – PORTADOR DE 

BOA-FÉ - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO 

– IMPOSSIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ 

– ARTIGO 25, DA LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE) – RECURSO 

DESPROVIDO. Com a transferência do cheque por endosso (artigo 17 da 

Lei n. 7.357/85) e ausência de evidências de que a tradição do título tenha 

sido precedida de ato ilícito, resta configurada a presunção de boa-fé do 

exequente/embargado que porta o título objeto da ação de execução. Nos 

termos do artigo 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação 

resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo 

se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. (Ap 

163097/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 

02/06/2016)

MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL – 

CHEQUE - CIRCULAÇÃO - ENDOSSO – PROTESTO – AUTONOMIA E 

ABSTRAÇÃO - EXCEÇÃO PESSOAL – INOPONIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA. Diante do preenchimento de todos os requisitos formais do 

título, bem como da validade do endosso, há de se aplicar as normas 

cambiais. O cheque que circula mediante endosso desvincula-se da causa 

que lhe deu origem, sendo inoponíveis ao terceiro portador de boa-fé as 

exceções pessoais eventualmente existentes entre o primeiro favorecido 

e o devedor. Assim, o descumprimento da obrigação de origem não pode 

ser oposta em face do credor endossatário, nos moldes dos princípios da 

autonomia e abstração cambiária. Não havendo ato ilícito no protesto, não 

há que se falar em dano moral indenizável. (Ap 139273/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

E, no caso, devidamente endossado “em branco” o cheque protestado (p. 

30), além de a notificação realizada ter sido posterior ao ato de protesto 

(p. 45/46), não há que se falar em ilegalidade por parte do banco 

requerido.

Por oportuno, veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES 

NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO – COBRANÇA PELO PORTADOR – 

ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO, AFASTADA – AUSÊNCIA DE 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO – PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Caracterizado 

o endosso em branco pela assinatura no verso das cambiais pelo tomador 

ou pelo endossante, legitima a sua tradição em beneficio do portador, 

possibilitando, de conseguinte, o prosseguimento da execução. (AI 

143326/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2014, 
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Publicado no DJE 11/02/2014)

Nesse compasso, a improcedência do pedido declaratório é medida que se 

impõe e, de consequência, não há que se falar em pleito indenizatório por 

danos morais.

 Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga improcedentes os pedidos 

iniciais, revoga a liminar anteriormente deferida (p. 49) e resolve o mérito 

da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a autora nas custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da 

causa.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e cautelas de 

costume.

Publique-se e registre-se pelo sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162864 Nr: 1599-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATLLEM CRHIS OLIVEIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - UNIC, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 da parte executada 

para pagar o valor de R$ 2.075,28 (dois mil setenta e cinco reais e vinte e 

oito centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006365-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA CONCEICAO (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 : 

1006365-66.2017.8.11.0037. AUTOR: MARIA LUIZA DA CONCEICAO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a certidão de ID 

nº 13087173, informando o equívoco na indicação do CNPJ do requerido e, 

via de consequência, dos atos processuais de intimação e citação, 

DETERMINO a correção do cadastro do requerido nos autos, a fim de 

evitar novas comunicações endereçadas equivocadamente. Sem prejuízo, 

considerando a necessidade de renovação do ato citatório, CANCELO 

esta audiência e REDESIGNO o ato para o dia 07/08/2018 às 15:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se. 

MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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 : 

1000777-44.2018.8.11.0037. AUTOR: MARIA APARECIDA BISPO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a certidão de ID 

nº 13202078, informando o equívoco na indicação do CNPJ do requerido e, 

via de consequência, dos atos processuais de intimação e citação, 

DETERMINO a correção do cadastro do requerido nos autos, a fim de 

evitar novas comunicações endereçadas equivocadamente. Sem prejuízo, 

considerando a necessidade de renovação do ato citatório, REDESIGNO o 

ato para o dia 07/08/2018 às 16:40. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003196-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRONE DALLACORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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: 1003196-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR: SIRONE DALLACORTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por SIRONE 

DALLACORTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, considerando que o pedido contém contribuições mistas, urbanas 

e rurais, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por 

bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/08/2018 às 14:30. 

Determino, ainda, 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. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002849-04.2018.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 99 de 654



Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002849-04.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE DA COSTA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/08/2018 às 15:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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: 1003663-16.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MOACIR MOREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA ajuizada por MOACIR MOREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Assim, considerando que o pedido contém 

contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 14/08/2018 às 16:20. Determino, ainda, 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. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003666-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA SOARES ALBERNAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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: 1003666-68.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ANATALIA SOARES ALBERNAZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA ajuizada por ANATALIA SOARES ALBERNAZ em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, considerando 

que o pedido contém contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de 

instrução, a qual designo para o dia 14/08/2018 às 16:40. Determino, 

ainda, 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. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003130-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003130-57.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por MARIA AUXILIADORA 

DE CAMPOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, considerando que o pedido contém contribuições mistas, 

urbanas e rurais, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

entendo por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, 

com as advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer 

à audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/08/2018 às 14:10. 
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Determino, ainda, 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. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003692-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONIDES MARIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003692-66.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: IRONIDES MARIA DE OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 13:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002122-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DAS GRACAS SOUZA MONTAGNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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: 1002122-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR: TERESINHA DAS GRACAS SOUZA MONTAGNI RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA ajuizada por TERESINHA DAS GRAÇAS SOUZA MONTAGNI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, considerando 

que o pedido contém contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de 

instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 14:10. Determino, 

ainda, 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. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Oficie-se à Agência local do 

INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da 

decisão respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003780-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003780-07.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUCINDA ALVES DA CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 13:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003846-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003846-84.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BLONDINA VILMA LEONARCZYK REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 
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conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 14:30h As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TORRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 : 

1000438-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IRANI TORRES DE MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista o equívoco na indicação do CNPJ do requerido e, via de 

consequência, dos atos processuais de intimação e citação, DETERMINO a 

correção do cadastro do requerido nos autos, a fim de evitar novas 

comunicações endereçadas equivocadamente. Sem prejuízo, 

considerando a necessidade de renovação do ato citatório, REDESIGNO a 

audiência para o dia 28/08/2018 às 14:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006366-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO (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 : 

1006366-51.2017.8.11.0037. AUTOR: BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista o 

equívoco na indicação do CNPJ do requerido e, via de consequência, dos 

atos processuais de intimação e citação, DETERMINO a correção do 

cadastro do requerido nos autos, a fim de evitar novas comunicações 

endereçadas equivocadamente. Sem prejuízo, considerando a 

necessidade de renovação do ato citatório, REDESIGNO a audiência para 

o dia 28/08/2018 às 13:30. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Ressalto que 

as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de junho de 

2018. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACILA VERONICA DALLA NORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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 : 

1000201-51.2018.8.11.0037. AUTOR: JACILA VERONICA DALLA NORA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista o 

equívoco na indicação do CNPJ do requerido e, via de consequência, dos 

atos processuais de intimação e citação, DETERMINO a correção do 

cadastro do requerido nos autos, a fim de evitar novas comunicações 

endereçadas equivocadamente. Sem prejuízo, considerando a 

necessidade de renovação do ato citatório, REDESIGNO a audiência para 

o dia 28/08/2018 às 14:10. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Ressalto que 

as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Ainda, defiro o prazo de 10 

(dez) dias para juntada de substabelecimento. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIA VALENTINA DE OLIVEIRA MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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 : 

1000424-04.2018.8.11.0037. AUTOR: MAURILIA VALENTINA DE OLIVEIRA 

MORENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista o equívoco na indicação do CNPJ do requerido e, via de 

consequência, dos atos processuais de intimação e citação, DETERMINO a 

correção do cadastro do requerido nos autos, a fim de evitar novas 

comunicações endereçadas equivocadamente. Sem prejuízo, 

considerando a necessidade de renovação do ato citatório, REDESIGNO a 

audiência para o dia 28/08/2018 às 14:50. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 
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intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Ainda, 

defiro o prazo de 10 (dez) dias para juntada de substabelecimento. Saem 

os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169420 Nr: 5000-28.2016.811.0037

 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: ELIANE ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, ELYJAKSON DA SILVA LOPES - OAB:OAB/MT 

21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 113/115 dos autos trânsitou em 

julgado em 20/03/2018, sem interposição de recurso.

 Certifico ainda que em cumprimento a seção 33 da Central de 

Arrecadação e Arquivamento no artigo 611 da CNGC e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

Secretaria lançará o andamento de arquivamento com remessa à Central 

de Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 178881 Nr: 10056-42.2016.811.0037

 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: JAIR OZÓRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS - OAB:MT 

20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10056-42.2016.811.0037 (Código 178881)

Vistos.

Sobre a proposta de acordo apresentada pela requerida à fl. 106, diga a 

parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Murilo Moura Mesquita

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135410 Nr: 7108-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7108-98.2014.811.0037 (Código 135410)

 Vistos.

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente após o 

retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170675 Nr: 5571-96.2016.811.0037

 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: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 5571-96.2016.811.0037 (Código 170675)

 Vistos.

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente após o 

retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109217 Nr: 8420-17.2011.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLESIAS - OAB:23.384-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 8420-17.2011.811.0037 (Código 109217)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 900.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146726 Nr: 2896-97.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LIMAIA GUTERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2896-97.2015.811.0037 (Código 146726)

Vistos.

Proceda-se a intimação da equipe disciplinar para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte o estudo realizado conforme informações de fl. 58.

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos para manifestação do Ministério 

Público, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, remetam-se os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 151759 Nr: 5177-26.2015.811.0037

 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: EVA ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5177-26.2015.811.0037 (Código 151759)

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61222 Nr: 1031-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JARBAS 

LOPES MESQUITA, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824, 

ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, FABRICIO MIGUEL 

CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO FUNKE - OAB:MT 

9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Processo nº: 1031-49.2009.811.0037 (Código 61222)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 998, HOMOLOGO os valores apresentados 

pela contadoria à fl. 959.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 959.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209319 Nr: 3849-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA PHELIPPE, JOSE 

ARLINDO DA SILVA, JACKSON PEARGENTILLE, ANTONIO CARLOS 

PAOLIELO DE ANDRADE, JURANDIR PINHEIRO, MARCOS ANTONIO 

DELFINO GONSHIOR, ROBSON THOMAS MOREIRA, CLAUDINEI ROSSI 

QUEIROZ, ANTONIO DOS SANTOS SOARES, RSP CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDER RODRIGUES DE 

MORAES - OAB:282475/SP

 Processo nº: 3849-56.2018.811.0037 (Código 209319)

Vistos.

Intime-se a testemunha ANDERSON CASTRO DE ANDRADE para 

comparecer à audiência de inquirição, a ser realizada nesta Comarca, no 

dia 31/07/2018 às 15:30.

Cumpra-se.

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164556 Nr: 2465-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:4.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2465-29.2016.811.0037 (Código 164556)

Vistos.

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

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68329 Nr: 639-75.2010.811.0037

 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: MARIA TRIACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº 639-75.2010.811.0037 (Código 68329)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135093 Nr: 6862-05.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6862-05.2014.811.0037 (Código 135093)

 Vistos.

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente após o 

retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo 
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definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 5679-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FERREIRA DA SILVA, DIVAIR APARECIDO DE 

PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5679-38.2010.811.0037 (Código 73355)

Vistos.

Considerando que não houve proposta de acordo, conforme termo de fl. 

152, HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 135.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 135.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125586 Nr: 8156-29.2013.811.0037

 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: NEUZA FERREIRA ROSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8156-29.2013.811.0037 (Código 125586)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Sem prejuízo, desentranhe-se a petição de fls. 116/117 e proceda-se a 

distribuição de referido pedido em apartado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163271 Nr: 1796-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 1796-73.2016.811.0037 (Código 163271)

 Vistos.

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente após o 

retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003478-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Intime-se o(a) devedor(a) para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo se o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste/MT, 

12 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003107-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003342-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE RODRIGUES MAYER COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SENA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003346-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003349-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SOBRINHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003350-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003351-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003352-25.2018.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 106 de 654



Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESICA CAROLINE MACHADO DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003360-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MODESTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de 

conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário 

deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente 

remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao 

devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010922-50.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LONGONI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (EXECUTADO)

Banco do Brasil (EXECUTADO)

GENESIS PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010922-50.2012.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANA LONGONI DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA, BANCO 

ABN AMRO REAL S.A., BANCO DO BRASIL, GENESIS PRODUTOS 

MEDICOS LTDA - EPP, AYMORE Vistos. Tendo em vista a certidão de Id 

9226417, providencie a Secretaria a vinculação do depósito judicial ao 

presente feito, no valor de R$ 6856,50 (seis mil oitocentos e cinquenta e 

seis reais e cinquenta centavos) efetuado pelo Banco do Brasil, conforme 

guia e comprovante juntados em Indefiro o pedido de restituição do valor 

depositado pelo Banco do Brasil S/A (Id 9153693), uma vez que é devedor 

solidário na condenação, conforme consta na sentença (Id 3455984) que 

foi confirmada em grau recursal: EM RAZÃO DO EXPOSTO, declaro 

resolvido o mérito da lide e julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

para: (...) c. Condenar as reclamadas MICROEM PRODUTOS MEDICOS 

LTDA, BANCO SANTANDER e BANCO DO BRASIL, a pagarem 

solidariamente à reclamante, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de danos morais, corrigida pelos índices oficiais do INPC/IBGE e juros 

de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. (...) Ademais, o 

Banco do Brasil, ao depositar em juízo no evento 3456229 o fez a título de 

pagamento, pugnando pela liberação ao credor e pela extinção do feito, 

valor esse que se refere "à parte que lhe cabia na condenação", segundo 

seu entendimento. Depois mudou de idéia apenas porque viu que a corré 

Aymoré também depositou o saldo devedor remanescente, e perdeu o 

recurso que discutia a solidariedade da condenação. Mas a Aymoré 

depositou a título de garantia de Juízo. O que quer o Banco do Brasil é 

imputar a integralidade do débito à Aymoré, o que não se mostra justo. A 

solidariedade existe para maior garantia do credor, e não para um devedor 

solidário querer sobrepujar o outro, sendo ambos grandes empresas, com 

poderio econômico invejável. A decisão da Turma Recursal não determina 

que o pagamento seja feito exclusivamente pela Aymoré, mas que esta é 

responsável solidária. Registro, ainda, que o valor inicialmente depositado 

pela Aymoré (R$ 6.245,53) já foi liberado ao credor. Diante do exposto, 

determino: Expeça-se imediato alvará ao credor, da importância 

depositada pelo Banco do Brasil (R$ 6.856,50 e devidas correções para 

zerar esta conta), conforme dados bancários trazidos no Id 11462451 

Expeça-se imediato alvará ao credor da importância remanescente no 

valor exato de R$ 1.855,45 (mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), conforme dados bancários trazidos no Id 

11462451, a ser extraído do depósito de R$ 10.001,66 Após, libere-se o 

saldo remanescente à Aymore CFI AS, conforme dados bancários 

trazidos no Id 9155393. Após, arquive-se o feito. Primavera do Leste-MT, 

14 de Junho de 2.018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003941-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003941-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se da ação de 

indenização por danos morais cumulado com pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteada por Andressa Martignago de Souza em face 

de Claro, pelos fatos e fundamentos narrados. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 24/10/2018, às 10h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a autora pactuou 

contrato de prestação de serviço telefônico-móvel, vinculado aos 

terminais de n°66-99638-4403, 66-99986-9936 e n°99906-9975, sob o 

plano Claro Pós Internet 7Giga mais ligações e Torpedos Ilimitados, no 

valor mensal de R$210,00(duzentos e dez reais). A autora aponta que no 

dia 08 de junho de 2018, as linhas telefônicas supracitadas foram 

bloqueadas sem motivo justificado. Assim, a autora entrou em contato com 
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a requerida e foi informada que o bloqueio equivale aos supostos juros 

não adimplidos da fatura do mês de janeiro de 2018. Assevera que todas 

as faturas foram adimplidas e que até o momento não foi restabelecido os 

terminais telefônicos, tendo em vista que utiliza como seu instrumento de 

trabalho na condição de advogada e demais funcionalidades. Por fim, 

considerando que o litígio não foi sanado administrativamente, a autora 

pretende através da antecipação de tutela de urgência, que a operadora 

de telefonia ré restabeleça imediatamente as linhas telefônicas 

66-99638-4403 e 66-99928-4424, sob pena de multa a ser arbitrada por 

este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Faturas e comprovante de pagamento e o print do 

display do aparelho celular com a cobertura de rede indisponível. De início, 

é preciso dizer que sob a ótica do Código de Processo Civil, o pedido de 

antecipação de tutela de urgência será concedido quando os elementos 

trazidos aos autos pela parte convençam o juiz da “probabilidade do direito 

invocado” devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo” (Art. 300 do Código do Processo Civil). 

Consigno que os terminais móveis são utilizados pela reclamante na 

condição de profissional liberal, conforme imagens da fachada de seu 

escritório de advocacia. A requerente apresentou o comprovante de 

pagamento efetuado na data de 31/01/2018, no valor de 

R$283,46(duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), 

fatura com vencimento para o dia 09/03/2018, adimplido em 04/04/2018 no 

valor de R$245,26(...), fatura com vencimento para 09/04/2018 e adimplido 

em 03/05/2018 no valor de R$299,64(...) e também a fatura com 

vencimento para o dia 11/06/2016 e adimplido do mesmo dia sob o valor de 

R$347,00(...). Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o 

princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito, tendo em vista que a autora 

não comprovou o pagamento dos meses de fevereiro e maio de 2018. O 

pedido de antecipação de tutela é medida que deve ser imposta. Ademais, 

o provimento antecipado de tal pedido é perfeitamente reversível, 

podendo, inclusive, ser revogado ou modificado a qualquer momento. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida restabeleça os terminais telefônicos de n°66-99638-4403 e 

n°66-99928-4424 e n°66-99906-9975, no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, assim como os demais planos citados, sob pena de multa inicial que 

fixo em R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$ 10.000,00(cinco mil reais). 

Serve a presente decisão de carta /mandado de citação e intimação. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste-MT, 14 de junho de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003938-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003938-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS GUSTAVO BIANCHI 

DUARTE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, A decisão do evento 

13660566 concessiva da tutela de urgência foi riscada por equívoco pela 

Secretaria. Por isso, REPITO-A, CONFORME ABAIXO: Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral 

com pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Luis 

Gustavo Bianchi Duarte em face de Oi Móvel S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 24/10/2018, às 10h00min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que a requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial, em decorrência da inadimplência 

na importância de R$207,62(duzentos e sete reais e sessenta e dois 

centavos), incluso em 20/01/2018, vinculado ao contrato 

n°0005098924822807. O autor entrou em contato com a requerida no dia 

07 de junho de 2018 para adimplir a suposta fatura, mas o código 

identificador informado é inválido. Contudo, no dia seguinte, o autor tentou 

solicitar novo código identificador para pagamento e não obtivera êxito. 

Por fim, o autor desconhece a relação contratual de prestação de 

serviços com a requerida e pretende, através da antecipação de tutela de 

urgência, a exclusão imediata de seu nome perante os órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação do Serasa (id. n°13642482), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, verifico que a 

requerente demonstrou nos autos a restrição comercial em seu nome, da 

importância de R$207,62(...), incluso em 20/01/2018, sob o contrato 

n°0005098924822807. O dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se 

verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - 

CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome 

de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que 

estão sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado 

o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação 

da requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a 

exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte requerente Luis Gustavo Bianchi 

Duarte, portadora do CPF 019.869.761-90, contrato n°0005098924822807, 

no valor de R$207,62(...) do órgão de cadastro e inadimplentes(SERASA). 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. 

Primavera do Leste-MT, 14 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010746-66.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BARBARA BREMM UHDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010746-66.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: ANA BARBARA BREMM UHDE Vistos etc. Cuida-se de Ação 

de Execução por quantia certa, com base em Título Executivo Extrajudicial 

que EGÍDIO ZANATTA – ME move em desfavor de Ana Bárbara Bremm 

Uhde A parte exequente requereu a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica em razão de não ter sido encontrado bens em nome 

da executada, sendo constatado apenas a existência de uma empresa na 

qual figura como proprietária (Id 5901013). Requereu ainda nova tentativa 
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de penhora nas contas da executada. É o breve relatório. Decido. Apesar 

de não haver norma vigente tratando expressamente do tema de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica a doutrina e 

jurisprudência admitem tal espécie de “desconsideração”, em situações 

excepcionais. A 3ª Turma do STJ, no REsp 948.117-MS, julgado em 

22.06.2010, por meio da Ministra Nancy Andrighi ponderou: 

“considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a 

utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer 

também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio 

pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma 

interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens 

da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, 

conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma". Desta forma, 

apesar de sedimentada a denominação pela doutrina e jurisprudência, não 

parece adequado o nome atribuído, mas sim, caracteriza-se como fraude 

contra credores, onde a parte executada transfere seus bens para a 

empresa, ou terceiros para fraudar os seus credores, sendo que este tipo 

de ação tem os seus requisitos e ritos processuais próprios. Para se 

decretar a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica há que 

restar demonstrado, nos termos do art. 50 do Código Civil, por 

interpretação teleológica, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Neste diapasão, 

nos presentes autos não restam demonstradas de forma necessária os 

requisitos da medida, uma vez que não trouxe qualquer comprovação de 

que a executada transferiu seus bens para a empresa com o intuito de 

fraude. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração inversa 

da personalidade jurídica (Id 5901013) e determino que a parte exequente 

indique bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Em relação ao pedido de nova tentativa de penhora nas contas 

da executada, foi realizada por este juízo, que encontrou apenas valores 

irrisórios e que, portanto, foram desbloqueados. Também procedi as 

buscas no sistema RENAJUD que restaram infrutíferas (certidões em 

anexo) Intime-se. Após, concluso o processo. Primavera do Leste-MT, 15 

de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003506-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUTA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOYNE KEUSANE MARQUETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 
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eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003513-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003515-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES IVONE DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003520-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAYNA TATIANA DE MATOS MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003521-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIA NUBIA PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003522-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDRA SOUSA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 
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14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003523-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003524-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIRIA SOARES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 
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este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003526-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE NUNES (EXECUTADO)

JUSCINEI FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003529-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE FERNANDES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003530-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI GENI GOBBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 
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ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003528-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA KYLSEN VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003528-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: LARISSA KYLSEN VIEIRA DOS SANTOS VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. Passo à 

fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 784, III, do NCPC, 

considera-se como título executivo, o documento particular assinado pelo 

devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o instrumento particular de 

confissão de dívida que embasa a petição inicial da ação de execução não 

possui a assinatura de duas testemunhas. Destarte, não restando 

preenchidos os requisitos legais, não pode ser reputado como válido e 

exigível o título que aparelha a ação executiva. Acerca do assunto, 

vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. ABALROAMENTO 

LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. 

CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE CAUTELA POR 

PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral manutenção 

da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do autor para o 

acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que 

não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos do que 

dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias que 

carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003531-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOENI FRANCISCA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003531-56.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: LOENI FRANCISCA PEREIRA VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. 

De acordo com o disposto no artigo 784, III, do NCPC, considera-se como 

título executivo, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 

(duas) testemunhas. In casu, o instrumento particular de confissão de 

dívida que embasa a petição inicial da ação de execução não possui a 

assinatura de duas testemunhas. Não fosse o suficiente, ainda que 

tivesse constado a assinatura das testemunhas, fato é que o título estaria 

prescrito, porquanto, a cobrança de dívida líquida e certa, constante de 

instrumento particular, dá-se em cinco anos, na forma do art. 205, § 5º, do 

Código Civil. Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não 

pode ser reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação 

executiva. Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRANSITO. ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE 

TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE 

CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS 

PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral manutenção da sentença, pois a 

prova dos autos aponta para a culpa do autor para o acidente. É inexigível 

o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que não se encontra 

subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõem os arts. 783 

e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias que carecem de exigibilidade, 

pois vinculadas ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida 

declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/02/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. NECESSIDADE 

EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem assinaturas de 

testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a embasar ação 

monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O credor solidário é 

legitimo para exigir do devedor a totalidade da prestação. Inteligência do 

artigo 267 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. III. O 

foro competente para julgamento de ação fundada em direito pessoal é o 

do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 do Código de Processo Civil. IV. 

Presente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao 

pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a 

suportar, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária 

gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065983850, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - CESSÃO DE CRÉDITO: LEGITIMIDADE ATIVA - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1. O cessionário 

de crédito possui legitimidade de executar os títulos cedidos, conforme 

previsão contratual. 2. As instituições bancárias se submetem às normas 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo o custo das operações 

ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por 

instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na 

economia (ADI nº 2.591-1/DF). 3. A inversão do ônus probatório para 

garantia do direito do consumidor não importa automática redistribuição do 

ônus probatório, devendo a parte requerente comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, independentemente da concessão de inversão do ônus da 

prova. 4. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é 

prescindível ao julgamento da lide. 5. Nas execuções de títulos executivos 

extrajudiciais baseados em créditos constituídos por termo de confissão 

de dívida, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 177 do CC/1916 

ou no art. 206, §5º, I do CC/2002, conforme o caso, observando sempre a 

regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0452.10.004767-2/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 

14/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL - CONTRATO 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. Em se 

tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o 

prazo prescricional quinquenal, disposto no art. 206, §5º, I, do CC/02. O 

contrato de confissão de dívida é título executivo extrajudicial. Sendo a 

dívida dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, não se exclui a ação de 

execução como via processual para alcance da tutela jurisdicional, por 

força do previsto no art. 784, III do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 

1.0134.15.006435-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira 

Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/11/2017, publicação da 

súmula em 10/11/2017). Seja como for, evidente que o título que instrui a 

inicial não se reveste da exequibilidade necessária para fundamentar a 

presente execução de título extrajudicial. Diante do exposto, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC, e, em 

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

fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo codex. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se este feito, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003525-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003525-49.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. 

De acordo com o disposto no artigo 784, III, do NCPC, considera-se como 

título executivo, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 

(duas) testemunhas. In casu, o instrumento particular de confissão de 

dívida que embasa a petição inicial da ação de execução não possui a 

assinatura de duas testemunhas. Não fosse o suficiente, ainda que 

tivesse constado a assinatura das testemunhas, fato é que o título estaria 

prescrito, porquanto, a cobrança de dívida líquida e certa, constante de 

instrumento particular, dá-se em cinco anos, na forma do art. 205, § 5º, do 

Código Civil. Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não 

pode ser reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação 

executiva. Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRANSITO. ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE 

TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE 

CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS 

PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral manutenção da sentença, pois a 

prova dos autos aponta para a culpa do autor para o acidente. É inexigível 

o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que não se encontra 

subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõem os arts. 783 

e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias que carecem de exigibilidade, 

pois vinculadas ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida 

declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/02/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. NECESSIDADE 

EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem assinaturas de 

testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a embasar ação 

monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O credor solidário é 

legitimo para exigir do devedor a totalidade da prestação. Inteligência do 

artigo 267 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. III. O 

foro competente para julgamento de ação fundada em direito pessoal é o 

do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 do Código de Processo Civil. IV. 

Presente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao 

pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a 

suportar, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária 

gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065983850, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - CESSÃO DE CRÉDITO: LEGITIMIDADE ATIVA - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1. O cessionário 

de crédito possui legitimidade de executar os títulos cedidos, conforme 

previsão contratual. 2. As instituições bancárias se submetem às normas 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo o custo das operações 

ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por 

instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na 

economia (ADI nº 2.591-1/DF). 3. A inversão do ônus probatório para 

garantia do direito do consumidor não importa automática redistribuição do 

ônus probatório, devendo a parte requerente comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, independentemente da concessão de inversão do ônus da 

prova. 4. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é 

prescindível ao julgamento da lide. 5. Nas execuções de títulos executivos 

extrajudiciais baseados em créditos constituídos por termo de confissão 

de dívida, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 177 do CC/1916 

ou no art. 206, §5º, I do CC/2002, conforme o caso, observando sempre a 

regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0452.10.004767-2/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 

14/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL - CONTRATO 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. Em se 

tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o 

prazo prescricional quinquenal, disposto no art. 206, §5º, I, do CC/02. O 
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contrato de confissão de dívida é título executivo extrajudicial. Sendo a 

dívida dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, não se exclui a ação de 

execução como via processual para alcance da tutela jurisdicional, por 

força do previsto no art. 784, III do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 

1.0134.15.006435-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira 

Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/11/2017, publicação da 

súmula em 10/11/2017). Seja como for, evidente que o título que instrui a 

inicial não se reveste da exequibilidade necessária para fundamentar a 

presente execução de título extrajudicial. Diante do exposto, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC, e, em 

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

fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo codex. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se este feito, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006003-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAYNE DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006003-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: KAROLAYNE DE SOUZA SILVA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre Barros Prieto & Cia LTDA- ME e Karolayne de Souza Silva, noticiado 

nos autos(id. n°12435432). 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 com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 14 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001321-66.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NEIVALDO GONCALVES DE 

AGUIAR REQUERIDO: RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Neivaldo Gonçalves de Aguiar e Rafael do 

Nascimento Silva, noticiado nos autos(id. n°12309370). 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 com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 14 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005819-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERES CALDAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005819-11.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDERES CALDAS LIMA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Valderes Caldas Lima e Unic Educacional LTDA, noticiado nos autos(id. 

n°12425108). 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 com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 14 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000348-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. MEGA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000348-77.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: E. M. MEGA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre E. M. MEGA & CIA LTDA (Neuroclínica) e PRIMUS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, noticiado nos autos(id. 

n°12392658). 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 com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 14 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011381-18.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GOMES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011381-18.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: DAVID GOMES ROSA 

EXECUTADO: LUCIANO DOS SANTOS LOPES Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

DAVID GOMES ROSA e LUCIANO DOS SANTOS LOPES, noticiado nos 

autos(id. n°12081715). 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 com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 14 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA INDAIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010320-20.2016.8.11.0037 Reclamante: CINTIA INDAIANA GOMES DA 

SILVA Reclamadas: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A e TVLX 

VIAGENS E TURISMO S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que adquiriu junto 

a TVLX VIAGENS ("VIAJANET") através do sítio eletrônico da empresa, 

bilhete da companhia TAM, com destino para Natal no dia 13 de abril as 

11h34m. Ocorre que, no momento do “check in” a autora fora informada de 

que não haveria possibilidade de realizar o embarque, em razão do 

seguinte problema: 1) A empresa VIAJANETse equivocou ao confeccionar 

o bilhete, suprimindo parte do nome da autora, Autora foi obrigada a 

retornar para cidade de Primavera do Leste, onde reside, o reembolso das 

passagens fora feita de forma parcial, e nada mais. Se defende a 

reclamada TVLX VIAGENS E TURISMO S/A alegando que a autora efetuou 

no dia 30.11.2014, a compra de 5 (cinco) passagens aéreas com 

embarque no dia 13.04.2015, de Cuiabá para Natal e retorno no dia 

23.04.2015, pelo valor de R$ 2.705,70 (Cia TAM), mais R$ 68,55 

(Viajanet-fee), totalizando R$ 2.774,25. Pedido 11962712, conforme 

documento anexo. Ocorreu que, a requerente não inseriu o sobrenome de 

3 (três) passageiras e, no dia no embarque foram impedidas de realizar a 

viagem, não pode a empresa contestante ser responsabilizada por um 

comportamento pertencente apenas a terceiros (companhia aérea), ou 

seja, apesar de mediar a composição entre as partes, a contestante não é 

solidariamente responsável pela reparação do dano, pois não deu causa a 

ele. FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL) aduz em 

sua contestação a ilegitimidade passiva, que o motivo de todos os 

contratempos suportados, ocorreram em decorrência da má prestação de 

serviço pela empresa que emitiu o bilhete aéreo, qual seja, VIAJANET, 

tendo em vista o erro de digitação realizado por essa Companhia de 

Viagem, que a TAM não tem nenhuma relação nos fatos que ensejaram a 

presente demanda, não há nexo de causalidade entre a conduta do réu e 

eventual dano sofrido pela parte autora, bem como não há prova nos 

autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero 

aborrecimento corriqueiro do convívio social ocasionado pela própria parte 

autora, podemos concluir que os dissabores suportados pela parte autora, 

ocorreram por culpa de terceiros, tendo em vista a ocorrência de 

supostos danos decorrentes da má prestação de serviço. É o breve 

relato. Das Preliminares Arguidas. A preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida em contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua 

pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial 

do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. 

Decido. O pedido de indenização tem como causa de pedir não somente a 

má prestação de serviço, mas também a assistência não prestada ao 

consumidor. As partes reclamadas no mérito alegam ausência de provas, 

bem como delegam mutuamente a responsabilidade pelo transtorno 

ocorrido com a requerente. A reclamante sustentou que adquiriu 

passagens da reclamada FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM 

TRAVEL) através da reclamada TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, que em 

nenhum momento negaram a relação comercial com a demandante, 

apenas de forma insistente se negaram a assumir qualquer conduta 

perniciosa, outrossim, imputaram a responsabilidade até mesmo a parte 

reclamante. Em que pese uma suposta responsabilidade da parte autora 

em informar dados equivocados (nome incompleto) no ato da compra das 

passagens, o imbróglio poderia ter sido retificado no próprio aeroporto 

mediante apresentação da documentação necessária, contudo, ao que 

parece, as demandadas deixaram a reclamante “a ver navios” ou melhor 

dizendo: “a ver aviões”. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Quanto aos danos morais, há a quebra da 

boa-fé objetiva e a geração de expectativa e insegurança no consumidor, 

que pagou o valor respectivo ao bem e está à mercê da boa vontade das 

reclamadas na resolução do problema. Julgo parcialmente procedente com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, para o fim de: 

Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, e que 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Deixo de condenar as reclamadas em danos materiais vez que não 

verifico comprovante de pagamento inerente à verba. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de junho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 

de junho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA TAVARES DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010321-05.2016.8.11.0037 Reclamante: EDINALVA TAVARES DA SILVA 

GOMES Reclamadas: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A e TVLX 

VIAGENS E TURISMO S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que adquiriu junto 

a TVLX VIAGENS ("VIAJANET") através do sítio eletrônico da empresa, 

bilhete da companhia TAM, com destino para Natal no dia 13 de abril as 

11h34m. Ocorre que, no momento do “check in” a autora fora informada de 

que não haveria possibilidade de realizar o embarque, em razão do 

seguinte problema: 1) A empresa VIAJANETse equivocou ao confeccionar 

o bilhete, suprimindo parte do nome da autora, Autora foi obrigada a 

retornar para cidade de Primavera do Leste, onde reside, o reembolso das 

passagens fora feita de forma parcial, e nada mais. Se defende a 

reclamada TVLX VIAGENS E TURISMO S/A alegando que a autora efetuou 

no dia 30.11.2014, a compra de 5 (cinco) passagens aéreas com 

embarque no dia 13.04.2015, de Cuiabá para Natal e retorno no dia 

23.04.2015, pelo valor de R$ 2.705,70 (Cia TAM), mais R$ 68,55 

(Viajanet-fee), totalizando R$ 2.774,25. Pedido 11962712, conforme 

documento anexo. Ocorreu que, a requerente não inseriu o sobrenome de 

3 (três) passageiras e, no dia no embarque foram impedidas de realizar a 

viagem, não pode a empresa contestante ser responsabilizada por um 

comportamento pertencente apenas a terceiros (companhia aérea), ou 
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seja, apesar de mediar a composição entre as partes, a contestante não é 

solidariamente responsável pela reparação do dano, pois não deu causa a 

ele. FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL) aduz em 

sua contestação a culpa exclusiva da vítima, inexistência de danos morais 

e improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. O pedido de 

indenização tem como causa de pedir não somente a má prestação de 

serviço, mas também a assistência não prestada ao consumidor. As 

partes reclamadas no mérito alegam ausência de provas, bem como 

delegam mutuamente a responsabilidade pelo transtorno ocorrido com a 

requerente. A reclamante sustentou que adquiriu passagens da reclamada 

FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL) através da 

reclamada TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, que em nenhum momento 

negaram a relação comercial com a demandante, apenas de forma 

insistente se negaram a assumir qualquer conduta perniciosa, outrossim, 

imputaram a responsabilidade até mesmo a parte reclamante. Em que pese 

uma suposta responsabilidade da parte autora em informar dados 

equivocados (nome incompleto) no ato da compra das passagens, o 

imbróglio poderia ter sido retificado no próprio aeroporto mediante 

apresentação da documentação necessária, contudo, ao que parece, as 

demandadas deixaram a reclamante “a ver navios” ou melhor dizendo: “a 

ver aviões”, não fazendo o mínimo esforço em solucionar o problema. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Quanto aos danos morais, há a quebra da boa-fé objetiva e a 

geração de expectativa e insegurança no consumidor, que pagou o valor 

respectivo ao bem e está à mercê da boa vontade das reclamadas na 

resolução do problema. Julgo parcialmente procedente com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito da parte reclamante, para o fim de: Condenar as 

reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, e que deverão ser 

acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Deixo de condenar 

as reclamadas em danos materiais vez que não verifico comprovante de 

pagamento inerente à verba. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de junho de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de junho 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001989-37.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE APARECIDO VIEIRA 

ALVES Reclamadas: OI MOVEL S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que após 

enfrentar problemas com a reclamada em relação ao serviço de Oi TV, 

esse optou por cancelar esse serviço, bem como neste ato cancelou o 

serviço de telefonia fixa, momento em que liquidou todos os seus débitos, 

com isso desde 2014 não tem mais qualquer relação comercial com a 

empresa demandada, que ao tentar realizar compra a crédito no comércio 

local, o reclamante foi surpreendido com a informação de que não lhe 

seria possível concluir a venda a prazo, pois seu nome está incluso no rol 

dos maus pagadores SERASA por uma dívida com a requerida com 

vencimento em momento posterior ao cancelamento dos serviços outrora 

contratados. Liminar deferida. Se defende a parte demandada alegando 

que em que pese a alegação da requerente, de que jamais teria solicitado 

o terminal ou contratado os serviços de telefonia da requerida, esta não 

merece prosperar, eis que a origem da cobrança reclamado nestes autos 

refere-se à serviços de OI TV, originados pela solicitação de instalação do 

Plano Oi TV + Fixo, feita em 2013, terminal nº (66) 34986407, cadastrado 

em nome do requerente, instalado, e com faturas encaminhadas à sua 

residência, contrato 10603737, junto à requerida, serviços estes utilizados 

de 20/12/2013 a 05/05/2016, cancelamento espontâneo. É o breve relato. 

Decido. O requerente alega que teve seu nome negativado por dívida não 

contraída, de outra banda a requerida insiste na legalidade do 

apontamento, todavia não traz qualquer documento que pudesse 

respaldar a inscrição pejorativa, tais como: contrato escrito ou verbal 

(gravação), faturas ou outro meio idôneo. A negativação realizada pela 

requerida se deu de forma ilícita. A requerida não trouxe a fatura 

supostamente inadimplente para os autos, não comprovando a existência 

da dívida, seu vencimento, a qual período se refere! Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar inexigível a dívida discutida 

e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de junho 

de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 

de junho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011186-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011186-28.2016.8.11.0037 Reclamante: JOAO PEREIRA DA SILVA 

ELETROPAULO Reclamada: METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO 

PAULO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Alega a parte reclamante que não houve sua 

intimação da sentença e que houve omissão ao não analisar o pedido de 

repetição de indébito. A propósito da ausência de intimação e omissão 

constatada na sentença faz se necessário acrescentar ao projeto o 

seguinte: “Condeno a reclamada em danos materiais a restituir de forma 

simples, uma vez que não constatada má-fé na cobrança indevida, o valor 

de R$ 623,13 (seiscentos e vinte e três reais e treze centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde o desembolso e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. ” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

acolho os embargos de declaração opostos para sanar a omissão 

encontrada. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de junho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes. Primavera do Leste - MT, 14 de junho de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006169-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006169-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA DA 

COSTA NOVAES REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Sebastiana Ferreira da Costa Novaes e 

WMB Comércio Eletrônico LTDA, noticiado nos autos(id. n°12595393). 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 com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 15 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-33.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE FATIMA DAL PIZZOL HART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

MERCOMAQ PECAS AGRICOLAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO BROGIO TOLFO OAB - MT21099/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011294-33.2011.8.11.0037. REQUERENTE: LEANE FATIMA DAL PIZZOL 

HART REQUERIDO: MERCOMAQ PECAS AGRICOLAS, CLESIO ALVES DOS 

SANTOS Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre LEANE FATIMA DAL PIZZOL 

HART e MERCOMAQ PEÇAS AGRICOLAS, noticiado nos autos(id. 

n°12607180). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Suspenda-se os 

autos por 60(sessenta dias) até o cumprimento integral do acordo 

entabulado entre as partes processuais. Após a comprovação do 

cumprimento do acordo, proceda a restituição do bem penhorado ao 

requerido, qual seja, Roçadeira Hidráulica, marca TATU, série n°4796, 

modelo 3100 que está em posse do fiel depositário Valdeson Joaquim dos 

Santos(id. n°4882471) e arquive-se os autos com baixa. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 15 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011527-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011527-54.2016.8.11.0037 Reclamante: ROBERT WILLIAN ROSA DE 

ABREU - ME Reclamadas: CLARO S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que no ano de 

2010 adquiriu uma linha telefônica pós-paga da empresa Requerida, 

honrando regularmente com o pagamento das faturas na data acordada, 

além disso, o proprietário da empresa nunca foi orientado acerca das 

regras da fidelização, desconhecendo qualquer contratação neste 

sentido, em que pese a ausência destas informações, a empresa 

reclamada permaneceu por quase 3 anos com a linha contratado, 

cumprindo assim as possíveis regras de fidelização, que no final de 2013, 

insatisfeito com a prestação de serviço, uma vez que era comum 

permanecer dois ou três dias sem sinal, a internet oscilava e não possuía 

capacidade satisfatória, o proprietário da empresa pediu cancelamento do 

plano/linha, pagando no mês de dezembro/2013 a última fatura devida, que 

em maio de 2016 ao tentar realizar um negócio bancário, foi que o autor 

descobriu a existência de restrição junto ao SERASA. Liminar deferida. Se 

defende a parte demandada alegando que o próprio autor admite, que 

contratou os serviços da empresa ré, sendo que da contratação foi 

informado da possibilidade de multa por quebra contratual, uma vez que 

em seu contrato previa a situação de carência, que sendo assim, é o caso 

de aplicação de multa rescisória se diante do fim do vínculo contratual, 

antes do fim do período de carência, tendo o mesmo ocorrido no caso 

atual, já que a parte autora, deixou de adimplir com as faturas 

relacionadas ao plano, que desta forma fica claro que a parte autora 

descumpriu com uma cláusula rompendo assim o contrato antes do fim do 

período de carência e por tanto gerando a multa rescisória que é 

perfeitamente devida. É o breve relato. Decido. O requerente alega 

sumariamente que teve seu nome negativado em decorrência de 

inadimplência de multa contratual, a requerida por sua vez ratifica a 

versão, entretanto, não vislumbro o contrato qual se insere a cláusula 

penal com seus dizeres a respeito da data de carência ou requisitos para 

sua renovação, destarte, tenho que a requerida não se eximiu da 
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ilegalidade noticiada, vez que não respaldou a dívida ensejadora do 

apontamento negativo. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve falha na prestação 

do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados. Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto, julgo procedente os 

pedidos da exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, 

para o fim de: - Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar inexigível a 

dívida discutida e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de junho 

de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 

de junho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO WILLIAN ALBUQUERQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000449-51.2017.8.11.0037 Reclamante: FABIO WILLIAN ALBUQUERQUE 

RIBEIRO Reclamada: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Afirma a parte autora que 

adquiriu da reclamada em 02/10/15 um aparelho celular, que foi parcelado 

em 10 vezes de R$ 96,00 cada parcela, o qual foi pago conforme 

acordado até a data de 10/12/15, ou seja, 04 (quatro) parcelas. O 

requerente adquiriu o aparelho para um familiar que não honrou com o 

pactuado e não realizou o pagamento das demais parcelas as quais o 

mesmo não detinha conhecimento e está sendo cobrado no seu telefone 

celular, telefone dos contatos que deu como referência no momento da 

compra e que ao atenderem sempre são colocados a par de sua dívida, ou 

seja a REQUERIDA a todo momento expõe REQUERENTE como mau 

pagador. A requerida se defende alegando que conforme se denota pelo 

termo de audiência de conciliação constante no id 7319278, o Autor não 

se fez presente naquele ato, comparecendo apenas sua advogada, que o 

autor adquiriu um aparelho celular no estabelecimento da contestante por 

meio do crediário, como demonstra o contrato de compra e venda, que o 

autor sempre se furtou a atender a ré ou prestar qualquer esclarecimento 

sobre os atrasos, mês maio/2017 e o autor continua inadimplente, pois 

sempre recusou qualquer proposta da contestante de parcelamento do 

débito, tampouco apresentou alguma proposta para saldar a dívida. É o 

breve relato. Decido. Em que pese a ausência da parte autora na 

audiência de conciliação, em homenagem aos princípios da informalidade e 

celeridade julgo a presente demanda da maneira que se encontram os 

autos. É direito da reclamada obter um pronunciamento jurisdicional 

definitivo, de mérito. O que se depreende do caso em tela é que a parte 

reclamante noticiou suposta cobrança vexatória por parte da requerida. 

Pois bem. É fato incontroverso a aquisição do aparelho eletrônico vendido 

pela requerida, bem como é patente a inadimplência da parte requerente, 

que deixou de cumprir com o pagamento da fatura mensal em seu nome. É 

notória a irresignação do autor com a suposta cobrança, entretanto, não 

se pode afirmar que a cobrança se deu de forma indevida, pelo contrário, 

é indiscutível a relação jurídica entre os litigantes, bem como o estado de 

inadimplência do autor, que contraiu dívida em seu nome e não a pagou, 

pouco importando se comprou aparelho para terceiro. Outrossim, a 

cobrança vexatória, mesmo que em decorrência de dívida legal, é passível 

de indenização, entretanto, os elementos dos autos não corroboram que a 

cobrança se deu nesta modalidade. A prova cabal da cobrança vexatória 

é a exigência que expõe o consumidor ao ridículo, em consonância com o 

art. 42 da lei 8078/1990, seja ela por meio de gravação telefônica ou outro 

indício que consubstancie a ilegalidade, não se pode aferir que houve uma 

ilicitude sem o mínimo de prova. Incumbe ao reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 

ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilicitude no proceder da parte reclamada. Pelo exposto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de junho de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de junho 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000004-33.2017.8.11.0037 Reclamante: JOAO CESAR JARDIM 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 
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Código de Defesa do Consumidor. A parte autora alega que é proprietária 

da linha telefônica pós-paga, cujo número é (66) 99901-0008, tendo como 

operadora a requerida, que o requerente pagou suas contas com 

pontualidade, entretanto, teve a sua linha telefônica bloqueada, segundo a 

requerida, por ausência de pagamento. Liminar deferida. Sustenta a 

reclamada preliminar e no mérito que, apesar da parte reclamante alegar 

desconhecimento da dívida, possui contrato válido e inadimplido. Da 

Preliminar. Em que pese a preliminar arguida, o nosso sistema 

constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto 

no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 

independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada. 

Decido. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

demonstrou que houve o bloqueio indevido de sua linha, vez que, estava 

adimplente com suas obrigações perante a requerida, que por sua vez 

insistiu em inadimplência, não rebatendo especificamente os fatos 

narrados na exordial, não se desincumbindo do seu ônus probatório. A 

parte autora demonstrou que os valores foram pagos devidamente, 

especialmente quanto ao mês ensejador do corte de serviços, inclusive 

anexou a petição inicial o boleto/fatura fornecido pela própria requerida. É 

patente que a cobrança indevida pode gerar obrigação de indenizar, visto 

que é procedimento ilegal que se apodera do patrimônio alheio e perturba a 

dignidade da pessoa humana. Portanto, inequívoco que houve falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 

da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível o valor cobrado inerente à fatura com vencimento em 

10/11/2016, referente a linha 66-99901-0008; - Condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos 

pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de junho de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de junho 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001943-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos, Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido 

de danos morais proposta por WELLINGTON MARLOS SALLA BERG em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual requer tutela antecipada 

para “a) (...) imediata baixa dos débitos indevidos pertinentes ao 

IPVA/2017 em nome do requerente; b) A expedição LIMINAR de mandado 

para o DETRAN/MT, determinando a imediata confecção e entrega do 

documento do veículo do autor”. No mérito, pugna pela confirmação da 

tutela de urgência, declarando-se a inexistência do débito tributário, bem 

como pela condenação do Ente Político em dano moral. Relata na petição 

inicial que é proprietário do veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, 

placa OAZ1221, RENAVAN 1077338667, tendo adimplido o IPVA de 2017 

mediante boleto, através de 3 (três) parcelas iguais de R$ 734,23 

(setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), nas datas 

sucessivas de 31.01.2017, 01.03.2017 e 31.03.2017, sendo que os 

valores foram debitados em sua conta bancária. Informa que foi incluído 

na dívida ativa do Estado; não consegue emitir Certidão Negativa de 

Débitos; está impossibilitado de viajar com o veículo, porque não consegue 

emitir os documentos deste junto ao DETRAN/MT; não possui qualquer 

outro débito relativo ao veículo mencionado; “(...) tem viagem programada 

para o próximo final de semana e não terá outra alternativa a não ser ter 

que, NOVAMENTE, correr o risco de ser abordado pela fiscalização 

estadual/federal e ter seu passeio com a família totalmente frustrada.”; 

solicitou a baixa da restrição à Procuradoria Geral do Estado, através de 

e-mail. Instruiu a ação com documentos, dentre eles, as seguintes cópias: 

Documentos de Arrecadação Bancária, extrato da conta bancária, 

comprovantes de transações bancárias, extrato do veículo do DETRAN e 

extrato do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda. Foi deferida 

parcialmente a tutela provisória de urgência cautelar que cominou ao 

Estado de Mato Grosso a obrigação de suspender a cobrança do IPVA, 

bem como foi determinado que o Detran/MT emitisse o CRV do automóvel 

(após o recolhimento das taxas devidas). Foi apresentada contestação 

pelo Estado do Mato Grosso (Id 13016743) e impugnação à contestação 

pela parte autora (Id 13139376). Houve expedição de carta precatória 

para intimação da Secretaria De Estado de Fazenda de Mato Grosso- 

SEFAZ bem como do DETRAN para cumprimento da tutela de urgência (Id 

12799288), no entanto, pela Certidão do Oficial de Justiça é possível 

perceber que apenas o Estado de Mato Grosso foi intimado. É o relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que se encontra 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento da 

petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. Relata o autor que foi inscrito na dívida ativa no 

Estado pelo suposto débito referente ao IPVA do ano de 2017, em relação 

ao veículo automotor veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, placa 

OAZ1221, RENAVAN 1077338667. Na contestação, o Estado de Mato 

Grosso aduz que a inscrição na dívida ativa foi em relação ao saldo 

residual referente a 2ª parcela do IPVA que foi paga em atraso. Acontece 

que verificando o extrato da inscrição em dívida ativa (trazido tanto pela 

parte autora, quanto pela parte ré), é possível observar que a inscrição 

deu-se pelo valor de R$ 16,29 (dezesseis reais e vinte e nove centavos) 

referente ao suposto atraso no pagamento da segunda parcela do IPVA. 

Analisando os documentos, é possível observar que o vencimento da 

segunda parcela, dia 28/02/2017, foi terça feira de carnaval, ou seja, não 

era dia útil. Segundo prevê a Lei Federal 7.089/83 “Art 1º - Fica proibida a 

cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições 

financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em 

sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia 

subsequente”. Observa-se no comprovante juntado em Id 13139428, que 

o Requerente efetuou o agendamento para o dia do vencimento 

(28/02/2017) e que, por conta do feriado, só foi efetivamente pago no dia 

01/03/2017, primeiro dia útil subsequente. Além disso, analisando-se os 

autos, verifica-se que o autor juntou documentos que comprovam que 

buscou solução para o fato, demonstrando sua boa-fé, através do email 

de Id 12506750. Sendo assim, entendo que em relação à dívida ativa, a 

ação deve ser julgada PROCEDENTE, com a consequente baixa do débito 

indevido em relação ao IPVA 2017. Com respeito à reparação moral, 

também entendo pela procedência. Acentuo que a materialização do dano 

moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de 

alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a 

liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade de 

espírito. Esses elementos são impassíveis de prova material. Nos autos, é 

possível notar que o autor teve inúmeros contratempos por não conseguir 

emitir o documento de seu veículo, em razão da dívida ativa que não era 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 121 de 654



devida. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, vejo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma ao reclamado, fixo a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Quanto à multa 

diária que foi arbitrada na liminar, não entendo cabível, porque o DETRAN 

não foi sequer intimado para cumpri-la, e, portanto, não pode ser punido 

pelo descumprimento. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito e julgo 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e: a) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO TRIBUTÁRIO referente à dívida ativa e determino a baixa imediata; 

b) Condeno o promovido Estado de Mato Grosso, a pagar ao promovente a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 15 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 6432-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

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

com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido 

inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA CONCEIÇÃO como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, 

inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, caput, na forma do artigo 70, todos 

do Código Penal, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio 

Tribunal do Júri.P.R.I.C.Operando-se a preclusão “pro judicato”, 

manifestem-se as partes na fase do art. 422 do Código de Processo 

Penal, para que, no prazo de 5 dias, apresentem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências.Primavera do Leste, 06 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 4548-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAURI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 Autos código 132189

N° 4548-86.2014.811.0037

C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO, intimação dos advogados do acusado para no prazo de 10 

(dez) dias, apresentarem o endereço do acusado para este ser 

pessoalmente intimados da sentença.

Primavera do Leste-MT, 14 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184321 Nr: 1078-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY 

FERREIRA SANTANA, JAILSON DA CONCEIÇÃO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO JOSE CADOR - OAB:14323

 Código 184321

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência para 23/10/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130438 Nr: 3080-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO BALBINO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO BALBINO VIEIRA, Cpf: 

83035893187, Rg: 1253784-5, Filiação: José Balbino de Souza e Odelina 

Vieira de Souza- Documento, data de nascimento: 21/11/1977, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, convivente, montador industrial, 

empresário, Telefone 669627-6376. 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 para condenar o 

acusado REINALDO BALBINO VIEIRA, nas sanções do artigo art. 129, § 9º 

do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. O delito previsto 

no art. 129, § 9º do CP possui pena de detenção, de 3 meses a 3 

anos.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, 

deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por tê-la 

fixado no mínimo legal, inexistindo outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do 

CP.Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da Lei.Por fim, reunindo o acusado 

os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 77 do CP, 

concedo-lhe sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a 

serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução 

penal, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 23 de agosto de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 16 de maio de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119801 Nr: 2249-73.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVAIR SILVA DE ALMEIDA, Cpf: 

02352410169, Rg: 1749560-1, Filiação: Maria Tereza de Fátima Silva de 

Almeida e Aparecido Francisco de Almeida, data de nascimento: 

21/10/1988, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, solteiro(a), balconistade 

farmácia, Telefone 3498-4922. 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, para condenar 

EVAIR SILVA DE ANDRADE devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 306, caput, § 2º do CTB.Passo à dosimetria da pena.A pena 

prevista para o crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.ara exasperação da pena base, razão pela qual 

fixo a pena-base em 06 meses de detenção e pagamento de 10 

dias-multa, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras 

circunstâncias capazes de modifica-las.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 uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços 

à comunidade ou a entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do 

mesmo diploma legal.Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua 

habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 06 meses, a qual deverá ser 

entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta 

decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.Fixo o valor do dia-multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do 

Código Penal.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Desde já, embora o art. 110 do Código Penal determine que a 

prescrição retroativa deva ser analisada depois de transitada em julgado a 

sentença penal condenatória, por questão de economia e celeridade 

processual, desde já passo a analisá-la.Segundo Guilherme de Souza 

Nucci, prescrição retroativa é a prescrição da pretensão punitiva com 

base na pena aplicada, sem recurso da apelação, ou improvido este, 

levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença (Código Penal 

Comentado, 4ª ed., RT, p. 383).Compulsando os autos, verifica-se que o 

réu foi condenado a 6 meses de detenção, pena que prescreve em 03 

anos, em conformidade com o art. 110 c/c art. 109, VI do CP.Assim, como 

entre o recebimento da denúncia (10.06.2014 fl. 39) até a sentença 

condenatória, transcorreram mais de 03 anos, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição retroativa da 

pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade de EVAIR 

SILVA DE ALMEIDA quanto ao delito encartado no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro, nos termos dos arts. 110, 109, VI e 107, IV do Código 

Penal.O valor apreendido (fl. 17) deverá ser utilizado para pagamento das 

custas e despesas processuais, e em caso de saldo remanescente, 

decreto o seu perdimento em favor da Conta Única.P. R. I. C.Primavera do 

Leste, 11 de setembro de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 16 de maio de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 112759 Nr: 3167-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA ANTONIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 112759

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 11/12/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006513-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

JAQUELINE ELIANE ALTMAYER (EXECUTADO)

OSMAR POSSER (EXECUTADO)

MARIA ANGELA POSSER (EXECUTADO)

IVAN ALTMAYER (EXECUTADO)

LUIS FERNANDO BARBIERI (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

 

1006513-68.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.623,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000442-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. P. (EXECUTADO)

 

1000442-50.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000270-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES (EXECUTADO)
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1000270-45.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da carta 

citação devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000895-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1000895-11.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 15 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001430-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

 

1001430-71.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006445-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006445-21.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE , para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ADELAR WITTE (EXECUTADO)

GILMAR WITTE (EXECUTADO)

ALBERTO WITTE (EXECUTADO)

 

1000593-79.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 140,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003251-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1003251-13.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005989-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR BERTAN (EXECUTADO)

ILVA BERTAN (EXECUTADO)

ABRELINO BERTAN (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005989-71.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005953-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZACAROM (REQUERIDO)

 

1005953-29.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.123,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, BEM 

COMO MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO PARCIALMENTE 

CUMPRIDA DO OFICIAL DE JUSTICA MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-36.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO MACHADO (REQUERIDO)

 

1003243-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO CORREIO. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DORILEO NEGRETTI (RÉU)

 

1002198-94.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da carta de 

citação devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 190778 Nr: 4590-87.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE RADKE, LEANIR CARBONARA 

RADKE, VALCI VILSON RODIK, CLAIR ELIZABETE GARCIA RIBEIRO, 

JORGINHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que o valor recolhido (fls. 17/19) é insuficiente para 

cumprimento da diligência, sendo necessária a sua complementação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15085 Nr: 2211-38.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR CRESTANI, FRANCISCO ANTONIO CRESTANI, 

AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, BRUNA ERGANG DA 

SILVA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT, 

Simone Piloni Zortea - OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Autos n. 2211-38.2002.811.0040 – Código: 15085.

 Vistos etc.

 Diante do requerimento do exequente (fl. 504) e, em observância ao 

disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a 

composição amigável entre as partes, DEFIRO o encaminhamento dos 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

realização de audiência de conciliação, a qual DESIGNO para o dia 23 de 

jullho de 2018, às 08h45min.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada à fls. 501/503.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114778 Nr: 6180-41.2014.811.0040

 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: MARCIO LEANDRO PAZDZIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5871, SANI CRISTINA GUIMARÃES 

- OAB:

 1. Valor fixado a título de honorários periciais que observa os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar compatível 

com a complexidade, o lugar e o tempo de execução da prova técnica. 2. 

Razões do recurso que se limitam a alegações genéricas, posto que o 

recorrente não impugnou de forma objetiva os critérios utilizados pelo 

expert para arbitrar a verba honorária. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1402686-7 

- União da Vitória - Rel.: Ademir Ribeiro Richter - Unânime - - J. 

18.11.2015)Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o valor dos honorários apresentados às fls. 

197/198, DETERMINANDO que o requerido junte aos autos comprovante de 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

d i a s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 12 de Junho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 9656-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9656-53.2015.811.0040 – Código: 138033.

 Vistos etc.

 Em que pese o pleito de suspensão em razão da inexistência de bens 

formulado pelo exequente às fls. 124/125, verifica-se que o mesmo nada 

mencionou acerca do interesse na penhora/adjudicação/remoção dos 

veículos, conforme determinado à fl. 123.

 Assim, previamente a análise do pleito de suspensão, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se conforme determinado à fl. 123, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94987 Nr: 6777-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 
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OAB:16.005/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 Autos n. 6777-78.2012.811.0040. Código: 94987

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de pedido de homologação de transação extrajudicial formulado 

por AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e TEDY 

WENDELL PUVA, acostado às fls. 139-141.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

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

celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, proposto por AGROTERRA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME e TEDY WENDELL PUVA, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS na forma avençada.

 P.R.I.C.

 CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41660 Nr: 4460-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DA SILVA SOARES, WILLIAN DA SILVA 

SOARES, LETICIA VITORIA SOARES, SABRINA VITORIA SOARES, 

TRANSPORTADORA MACUCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MACUCO LTDA, 

BRADESCO SEGUROS S/A, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - OAB:8241/MT, JOÃO 

PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, JOSIANI SANTIN - 

OAB:19400, Kleyton Proença de Oliveira - OAB:16810/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSO BIASUS - 

OAB:OAB/SC 14172, ANACLETO LISTONI - OAB:OAB/SC14156, DANIEL 

HENRIQUE DE MELO - OAB:12671/MT, FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, GLAUCO DE GOÉS GUITTI - OAB:10 

320-B-MT, JOSIANI SANTIN - OAB:19.400 SC, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:9 246-MT

 Autos n. 4460-83.2007.811.0040. Código: 41660

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a ratificação do cálculo pela Contadoria à fl. 1029 e a 

satisfação do débito pelo depósito judicial acostado à fl. 1017, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação do valor remanescente depositado indicado na certidão de fl. 

1021 em favor do procurador Fernando Aparecido de Souza.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 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.: 108586 Nr: 1074-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº1074-98.2014.811.0040 – Código: 108586.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando infrutífera a busca via RENAJUD, INTIME-SE a executada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens sujeitos à penhora, sob 

pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 774, inciso IV, do CPC.

 Indicados eventuais bens, PROCEDA-SE a penhora, avaliação e intimação 

(art. 829, § 1º, do CPC).

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 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.: 188608 Nr: 3270-02.2018.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKAG, SMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - OAB:22.229-A, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3270-02.2018.811.0040 – Código: 188608.

 Vistos etc.

 Diante da manifestação da exequente (fls. 137/138), INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EFETUE o pagamento 

do valor indicado, sob pena de penhora.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, COLHA-SE o parecer 

ministerial e, em seguida, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 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.: 116417 Nr: 7413-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°7413-73.2014.811.0040 – Código Apolo:116417.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Junho de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 2206-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, GISELA POSSOBOM ROSA, SOLANGE 

JANETE CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Autos n. 2206-93.2014.811.0040 – Código: 109920.

 Vistos etc.

 Diante da concordância da parte exequente (fls. 238/239), DEFIRO a 

substituição da penhora realizada à fl. 207 pelo imóvel indicado às fls. 

231/236.

 Contudo, considerando que o bem está em nome de terceiro, 

CONDICIONO a substituição ao prévio comparecimento do Sr. Pedro 

Possobon em Cartório, munido de seus documentos pessoais, para 

assinatura do Termo de Caução.

 Após, lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC), bem como INTIME-SE o 

credor com penhora anteriormente averbada (art. 889, V, do CPC).

 Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à baixa da averbação junto à 

matrícula do imóvel indicado às fls. 198/199.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 11 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105767 Nr: 8856-93.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, SOLANGE JANETE CARVALHO MORAES, 

GISELA POSSOBOM ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Autos n. 8856-93.2013.811.0040 – Código: 105767.

 Vistos etc.

 Diante da concordância da parte exequente (fl. 140/141), DEFIRO a 

substituição da penhora realizada à fl. 129 pelo imóvel indicado às fls. 

134/135.

 Contudo, considerando que o bem está em nome de terceiro, 

CONDICIONO a substituição ao prévio comparecimento do Sr. Pedro 

Possobon em Cartório, munido de seus documentos pessoais, para 

assinatura do Termo de Caução.

 Após, lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC), bem como INTIME-SE o 

credor com penhora anteriormente averbada (art. 889, V, do CPC).

 Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à baixa da averbação junto à 

matrícula do imóvel indicado às fls. 122/123.

 CUMPRA-SE, expedindo 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.: 120260 Nr: 10176-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10176-47.2014.811.0040 – Código: 120260

 Vistos etc.

 Cuida-se de pedido de abertura Inventário e Partilha proposto por 

TEREZINHA KOCH KIENEN, por si e representando os filhos VANDERLEI 

KIENEN JUNIOR e PEDRO ERNESTO KOCH KIENEN, em face dos bens 

deixados ante o falecimento de Vanderlei Kienen.

 Instado a manifestar-se, o Parquet pugnou pela avaliação dos bens 

imóveis deixados pelo de cujus, haja vista que há herdeiros menores.

 No entanto, compulsando os autos, verifica-se que os herdeiros 

supracitados atingiram a maioridade no decorrer da demanda, sendo 

assim, INTIMEM-SE para que regularizarem a representação processual 

nos autos.

 Após, ABRA-SE nova vista ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 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.: 116845 Nr: 7756-69.2014.811.0040

 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): DENARDI & DENARDI LTDA - ME, ELOISA 

MACHADO DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7756-69.2014.811.0040 – Código: 116845.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 61/63, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 116845 Nr: 7756-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENARDI & DENARDI LTDA - ME, ELOISA 

MACHADO DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 4957-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora, 

para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 132328 Nr: 6530-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CELSO MARCON - OAB:10.990/11340MT, FLAVIA 

BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, HENRIQUE KZYANOSKI - 

OAB:20663/O, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERIDA, para no prazo legal, informar dados bancários (banco: nome 

e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo do 

Titular da conta para a qual será feita a transferência) para transferência 

dos valores depositados judicialmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186 Nr: 298-94.1997.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE EMBARGANTE (requerido 

no cumprimento de sentença), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 145,90, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls.60/63, sendo que o valor 

refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida 

pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar 

no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única 

guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 3134-20.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s, para no prazo legal, manifestar-se acerca do Laudo Pericial 

complementar de fl(s). 204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 139154 Nr: 10200-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

DILAMAR CORREA, AGUIOMARA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SILVEIRA GNOATO - 

OAB:18.92/A-MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105767 Nr: 8856-93.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, SOLANGE JANETE CARVALHO MORAES, 

GISELA POSSOBOM ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Vistos etc.

Considerando que transcorreu o prazo sem a entrega da coisa, 
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requerendo o autor a conversão da obrigação de entrega de coisa para 

quantia certa; e considerando que, nos termos dos arts. 461, § 1º; c/c 

461-A, § 3º; 644, todos do CPC, "A obrigação somente se converterá em 

perdas e danos SE O AUTOR O REQUERER ou se impossível a tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático correspondente", DEFIRO O 

PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.

Arbitro honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da 

execução.

Cite-se o executado para efetuar o pagamento no prazo de 03 dias (art. 

652, do CPC), hipótese em que os honorários de sucumbência serão 

reduzidos pela metade (art. 652-A), § 1º, do CPC).

Consigne-se que o executado poderá embargar até o 15º dia após a 

juntada aos autos do mandado citatório (arts. 736 e 738, do CPC).

Transcorrido o prazo sem pagamento e independentemente de eventuais 

embargos, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

Quando da penhora, avaliação e demais atos, intime-se eventuais 

credores preferenciais, constantes da matrícula, tratando-se de bens 

imóveis, bem como o/a cônjuge do devedor, se casado for.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002427-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIANA DE OLIVEIRA DERRE (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 14/08/2018 às 16h30, motivo pelo qual INTIMO a parte autora, por meio 

do seu procurador via DJE, para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002722-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INAJARA MESQUITA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 08H30MIN., motivo pelo qual INTIMO a parte autora, por 

seu procurador, via DJE, para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE SARTORI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

JAIR GALANTE (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 28/08/2018 às 08H30 no CEJUSC desta 

Comarca, motivo pelo qual, INTIMO a parte autora, por seu procurador via 

DJE, para comparecerem nesta data e local. Olga Mazzei Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para que 

providencie o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça conforme Certidão de ID 13372079, devendo o pagamento ser 

comprovado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94831 Nr: 6607-09.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE CARGNELUTTI 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

intimo o advogado da parte requerente para juntar aos autos a respectiva 

procuração que lhe outorga poderes para a representação do espólio.

Sorriso, 14 de junho de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126522 Nr: 3313-41.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE CARGNELUTTI 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

intimo o advogado da parte requerente para juntar aos autos a respectiva 

procuração que lhe outorga poderes para a representação do espólio.

Sorriso, 14 de junho de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 5726-32.2012.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

intimo o advogado da parte requerente para juntar aos autos a respectiva 

procuração que lhe outorga poderes para a representação do espólio.

Sorriso, 14 de junho de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92671 Nr: 4395-15.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE 

CARGNELUTTI LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

intimo o advogado da parte requerida para juntar aos autos a respectiva 

procuração que lhe outorga poderes para a representação do espólio.

Sorriso, 14 de junho de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1480-03.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito acerca da 

petição juntada a fls. 274 no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32051 Nr: 1253-13.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, JONE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FARIA BUENO - 

OAB:50952, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741/PR, 

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11.849/PR, PIERRE MOREAU - 

OAB:112255, RICARDO G. CATOIA DE OLIVEIRA - OAB:40.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B, RUDIMAR ROMMEL 

- OAB:8238-B

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, desta forma, procedo o impulsionamento dos autos, para 

intimar as partes requeridas para apresentarem as contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 135-137.

Sorriso, 14 de junho de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 182227 Nr: 10408-54.2017.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG, GKCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ANDRÉIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 1936-84.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ALBERTO PANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO LUIS PIRES, IDEAL - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE BURTET - 

OAB:87478

 Código Apolo nº: 27439

Vistos, e etc.

DEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento das quantias 

depositadas às fls. 410-412, conforme requerido à fl.426.

No mais, INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 5665-45.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGWDS, CW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários, vez que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42 /2008/CGJ/MT.  Cumpra-se ,  exped indo-o  necessár io .À s 

providências.Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134927 Nr: 7922-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVSTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZE NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:134927

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86459 Nr: 5901-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI, DIVINA 

MARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Código Apolo nº: 86459
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Vistos, etc.

Considerando que a última memória de débito foi apresentada em 2014, 

determino a intimação da parte exequente para que traga aos autos nova 

memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar 

eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de mais 04 (quatro) 

anos logicamente majorou o débito.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido à fl. 173.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 4339-50.2010.811.0040

 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: ANANIAS ALMEIDA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 61046

Vistos, etc.

Considerando que a última memória de débito foi apresentada em 2015, 

determino a intimação da parte exequente para que traga aos autos nova 

memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar 

eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de mais 03 (três) anos 

logicamente majorou o débito.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido às fls. 48-49.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35746 Nr: 4877-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, NILSON BUFFON - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Processo nº: 4877-70.2006.811.0040

Código Apolo nº: 35746

Vistos, etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, 

Deonísio Eri Buffon, aduzindo a prescrição do título extrajudicial, vez que 

decorrido mais de 03 (três) anos entre o vencimento e o ajuizamento da 

ação de execução (fls. 53/58).

O exequente apresentou impugnação às fls. 71/82.

Às fls. 111/112 Deonísio Eri Buffon apresentou os herdeiros de Nilson 

Buffon.

Devidamente intimada, a herdeira Terezinha Deonides Buffon se 

manifestou nos autos, requerendo a concessão da gratuidade de justiça.

O exequente requereu a substituição do polo passivo, a fim de constar a 

Sra. Terezinha Deonides Buffon como representante do espólio de Nilson 

Buffon.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e decido.

No caso a execução se funda em letra de câmbio cujo vencimento foi 

estipulado para 31/10/2003 (fls. 12), desta forma segundo o Decreto n° 

57.663 de 24 de janeiro de 1966, que promulgou a Lei Uniforme de Genbra, 

a pretensão executória para este tipo de título prescreveria em 03 (três) 

anos, ou seja em 31/10/2006.

Compulsando os autos verifica-se que ação foi ajuizada em 20/10/2006, 

ou seja dentro do prazo prescricional acima citado, não havendo o que 

falar em prescrição pretensão executória.

Razão pela qual REJEITO a exceção de pré-executividade alegada.

Defiro o pedido de alteração do polo passivo às fls. 142/143, devendo ser 

retificada capa dos autos e sistema apolo a fim de incluir a Sra. Terezinha 

Deonides Buffon e seu procurador.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

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

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138110 Nr: 9685-06.2015.811.0040

 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: FINO TRAÇO ARQUITETURA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82567 Nr: 1473-35.2011.811.0040

 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): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Código Apolo nº: 82567

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Banco 

de Lage Landen Brasil S/A, em face de Adriano Mattana, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida às fls. 47/48, determinando a citação do executado.

Homologou-se a transação à fl. 162.

As partes manifestaram pela extinção do feito ante o cumprimento integral 

do acordo (fl. 173/174)

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento do débito executado, 

impondo a extinção do processo.

A dizer, 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.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios na 

forma do acordo (fls. 152-158).

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

No mais, PROCEDA-SE com a baixa/cancelamento da penhora sobre o 

imóvel de matricula nº 4.837 (antigo registro 1.512) registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, conforme termo de penhora de fls. 

85.

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

Às providências.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32414 Nr: 1610-90.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LEMOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MILTON DE OLIVEIRA, BRADESCO 

LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ELOIR CESAR PALEARE - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115149 Nr: 6470-56.2014.811.0040

 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: JONAS MARCIO SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODETE MARIA RUFATTO, ANDERSON LIR 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98350 Nr: 894-19.2013.811.0040

 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: ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE, ASSOCIAÇÃO SANTA 

TEREZINHA - REPRES.ARIOSVALDO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÔMULO GONÇALVES 

BITTENCOURT - OAB:32.174 DF

 Código Apolo nº: 98350.

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 17h45min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126839 Nr: 3500-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FRANCISCO DA SILVA, 

CLAUDIOMIR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 Processo nº 126839.

Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente suspensão processo até o 

cumprimento integral da transação.

 É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de fls. 

78-82, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e determino a 

SUSPENSÃO do processo, no que tange a cobrança dos valores devidos 

ao exequente, até o prazo final do acordo entabulado.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender 

que houve o pagamento integral do débito, com a consequente extinção do 

feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93034 Nr: 5024-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 93034.

Vistos, e etc.

Tendo em vista que o bem não fora localizado para apreensão, DEFIRO o 

pedido de CONVERSÃO da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, regulamentado no art. 4.º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação da Lei n.º 6.071/74.

Diante disso, CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens 

suficientes para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do 

CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em 

caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, 

caput, do CPC/2015. (827, caput, § 1º, do CPC/2015).

Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do 

crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em 

bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo 

Civil.

Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos 

termos do art. 830 do CPC/2015.

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à 

execução por meio de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do 
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CPC/2015).

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39055 Nr: 1931-91.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DALLA VALLE, EDSON DAL MOLIN, 

ÉVERTON DAL MOLIN, ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JOSÉ FABIO 

MARQUES DIAS JUNIOR - OAB:6.398

 Processo nº 39055

Vistos, e etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução se refere à cédula 

rural hipotecaria nº 13/83898-9 (ex: 21/99259-2), vencida em 15.01.2006, 

a qual foi objeto de acordo às fls. 92/97, devidamente homologado por 

sentença à fl. 98.

Contudo, a parte exequente juntou às fls. 111/114 (cópia) e fls. 122/123 

(original), retificação/ratificação de acordo referente à cédula rural diversa 

da cédula objeto a presente ação, sob o nº 40/01111-9 (atual 13/73527-6).

Desta forma, previamente a analise da petição de fls. 129, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar quanto o acordo de fls. 111/114 e fls. 

122/123, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento dos 

referidos documentos.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39773 Nr: 2637-74.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Código Apolo nº: 39773

Vistos, e etc.

DEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada, em favor da parte exequente Banco do Brasil, conforme 

indicado à fl. 210-verso.

No mais, INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34109 Nr: 3242-54.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CLODOALDO DE OLIVEIRA, CLAUDINEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Código Apolo nº: 34109

Vistos, etc.

Considerando o grande lapso temporal da última memória de débito 

apresentada, determino a intimação da parte exequente para que traga 

aos autos nova memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de evitar eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de 05 anos 

logicamente majorou o débito.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido às fls.142/143.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185 Nr: 296-27.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAGEM HOTÉIS RODOVIÁRIOS E TURISMO 

S/A, ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Processo nº 185

Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente suspensão processo até o 

cumprimento integral da transação.

 É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de fls. 

402-405, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e determino a 

SUSPENSÃO do processo, no que tange a cobrança dos valores devidos 

ao exequente, até o prazo final do acordo entabulado.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender 

que houve o pagamento integral do débito, com a consequente extinção do 

feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002614-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. (AUTOR)

A. Z. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 133 de 654



SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 17 

de AGOSTO de 2018, às 09 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 15 de junho de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MATHILDE CAPITANIO (REQUERIDO)

JOCIMAR CAPITANIO (REQUERIDO)

CARLOS GILBERTO CAPITANIO (REQUERIDO)

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000987-57.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI REQUERIDO: 

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A, JOCIMAR CAPITANIO, 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO VISTOS. 

1.) Primeiramente, determino a retirada de sigilo do r. despacho de Id. 

11196314, por inexistir qualquer circunstância que justifique tal medida. 2.) 

Recebo os recursos de Id 11679839 e Id 11679881 e determino a 

intimação da parte contrária para apresentação das respectivas 

contrarrazões, pelo prazo legal, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC. 3.) Quanto ao pedido de 

liquidação de sentença formulado em Id 11473762, resta prejudicado, em 

razão da supracitada interposição de recursos. CUMPRA-SE. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO TREVISOL (EXECUTADO)

SALETE JOSELI TREVISOL (EXECUTADO)

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a decisão retro, 

constatei que num primeiro momento foi indicada a conta corrente do 

exequente para transferência do valor depositado em juízo pelo 

executado, porém, em seguida, foi indicada a conta corrente do 

executado. Diante disso, visando evitar qualquer procedimento 

equivocado, mormente em razão da quantia significativa depositada em 

juízo, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 48 horas, esclarecer para que parte a quantia deve ser 

transferida. SORRISO, 15 de junho de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO TREVISOL (EXECUTADO)

SALETE JOSELI TREVISOL (EXECUTADO)

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a decisão retro, 

constatei que num primeiro momento foi indicada a conta corrente do 

exequente para transferência do valor depositado em juízo pelo 

executado, porém, em seguida, foi indicada a conta corrente do 

executado. Diante disso, visando evitar qualquer procedimento 

equivocado, mormente em razão da quantia significativa depositada em 

juízo, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 48 horas, esclarecer para que parte a quantia deve ser 

transferida. SORRISO, 15 de junho de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003604-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. (REQUERENTE)

G. R. C. (REQUERENTE)

M. R. (REQUERENTE)

F. R. A. F. (REQUERENTE)

L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Dados do processo: Processo: 1003604-87.2016.8.11.0040; 

Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/

[Inventário e Partilha]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCELO ROSSATO, GILBERTO ROSSATO, FERNANDA 

ROSSATO ALVES FERREIRA, LEO ROSSATO, GABRIEL ROSSATO 

CITADELLA Parte Ré: INVENTARIADO: LAURA ROSSATO FINALIDADE: 

CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : A falecida, conforme consta na Certidão de Casamento 

n. 1.219, às fls. 167, do Livro B-7, era casada com LEO ROSSATO, sob o 

regime de Comunhão Universal de Bens. São herdeiros da de cujus: A 

falecida deixou quatro filhos vivos, Marcelo Rossato, Gilberto Rossato, 

Luiz Carlos Rossato, Fernanda Rossato Alves Ferreira e, uma filha já 

falecida, Luciana Rossato, que por sua vez deixou um filho menor Gabriel 

Rossato Citadella, a saber: MARCELO ROSSATO, brasileiro, maior, 

casado, inscrito no RG sob número 1108775-7 e CPF: 875.309.701-78, 

casado com PATRICIA DE MELO BAISE ROSSATO, brasileira, maior, 

casada, inscrita no CPF: 015.348.649-03, GILBERTO ROSSATO, brasileiro, 

maior, solteiro, agricultor, inscrito no CPF: 411.307.071-72, residente e 

domiciliado na Rua Amazonas, 90 Bairro Bela Vista cidade de Sorriso/MT; 

LUIZ CARLOS ROSSATO, brasileiro, casado agricultor, portado do CPF n. 

593.241.471-3, residente e domiciliado Rua Amazonas, 90, Bela Vista, 

nesta cidade de Sorriso/MT, casado com BEATRIZ ROSSONI ROSSATO, 

brasileira, casada, agricultora, portadora do CPF n. 921.935.521-34, 

residente e domiciliado Rua Amazonas, 90, Bela Vista, nesta cidade de 
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Sorriso/MT; FERNANDA ROSSATO ALVES FERREIRA, brasileira, maior, 

casada, inscrita no RG: 1332145-5 SSP/MT e CPF: 006.148.171-88 e seu 

cônjuge CLAYTON ALVES FERREIRA, brasileiro, maior, inscrito no RG: 

6.188.074-7 e CPF 020.403.949-58, residentes e domiciliados no 

Condomínio Ilha Bela, Rua Ponta das Canas, Bairro Pinheiros I, nesta 

cidade de Sorriso/MT; HERDEIRO DE LUCIANA ROSSATO G. R. C., 

brasileiro, menor, inscrito no CPF nº 065.106.151-26, residente e 

domiciliado a Avenida Natalino Joao Brescansin, 2102, Centro da Cidade e 

Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Cep 78890-000; Constituem 

o espólio os seguintes bens: Matriculados no CRI de Sorriso/MT: - 

Matricula 6007 Lote urbano sob n°06 da quadra n° 163-E, situado no 

loteamento Gleba Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 800,00m² 

(oitocentos metros quadrados) e as seguintes medidas e confrontações: 

Frente para rua Amazonas, medindo 20,00 metros; fundos para o lote n° 

15, medindo 20,00 metros; lado direito para o lote n°05, medindo 40,00 

metros; lado esquerdo para o lote n°07, medido 40,00 metros. Matriculado 

no CRI de Terra Nova do Norte/MT - Matricula 538 Imóvel Rural, com área 

de 100,00 há (cem hectares), denominado PARCELA n°10, do SETOR A, 

localizado no município e comarca de Terra Nova do Norte-MT, com as 

seguintes características, limites e confrontações: o marco MP-1 está 

localizado junto à Rodovia estrada J-1, do PM-1 segue diversos rumos e 

na distância de 200,00 metros até o MP-2, confrontando com estrada J-1 e 

lote rural 09; do MP-2 segue no rumo de 70°53’NE e na distância de 

5.000,00 metros até o MP-3, confrontando com a linha seca e lote rural 12; 

do MP-3 segue no rumo 19°07’SE e na distância de 200,00 metros até o MP 

-4, confrontando com a linha seca e terras da União; do MP-4 segue no 

rumo de 70°53’SW e na distância de 5.000,00 metros até o marco MP-1, 

confrontando com linha seca e lote rural 08. - 50% das cotas da 

Cooperativa Agropecuária Terra Viva – Coavil, correspondente a R$ 

231.403,06 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e três reais e seis 

centavos). - 50% do rebanho de gado constituído por 502 cabeças de 

gado conforme relatório do Indea em anexo. Até o presente momento o 

Espolio não tem conhecimento de bens a receber. Até o presente momento 

o Espolio não tem conhecimento da existência de dívidas. Até o presente 

momento o Espolio não tem conhecimento da existência de ações judiciais. 

DECISÃO/DESPACHO:" VISTO/PM Estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, nomeio como inventariante Sr. 

MARCELO ROSSATO, sob compromisso. Intime-se para assinatura do 

termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se, para os 

termos do inventário e partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda 

Pública, o MP, para que digam sobre as primeiras declarações, no prazo 

legal do art. 627 e ss do NCPC. Não havendo impugnação, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de últimas declarações (NCPC, art 636), intimando-se a inventariante 

para prestá-las. Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do 

art. 637 do NCPC. Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para 

cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias sobre pedido de quinhão, in 

continenti, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o 

respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço 

e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) 

dias. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, desde que 

juntada à certidão negativa de dívida referente ao Imposto de Renda. Em 

havendo renúncia da herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente 

para assiná-lo, podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento 

público de mandato, a subscrição ser feita por procurador. Se a 

inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou sacar 

alguma importância que tiver no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o 

disposto no art. 553 do NCPC, inclusive as sanções. Sem prejuízo do 

acima exposto, intime a parte autora para que esta junte aos autos 

comprovante de recolhimento das taxas judiciais remanescentes, vez que 

no id. 4605551, consta apenas o recolhimento complementar das custas 

judiciais. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ , digitei. SORRISO, 15 de junho de 2018. 

MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

MARCOS LEVI BERVIG , OAB 6.312, para que, imediatamente, devolva os 

autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127312 Nr: 3816-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.J. RETIFICADORA LTDA (RETIFICA DE MOTORES 

FREIER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL-ME 

(DS SERVIÇOS AGRICOLAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17798/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono novamente os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104583 Nr: 7650-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 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: 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 a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100166 Nr: 2889-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO RODRIGUES DE BARROS, FABIANO 

ARLINDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de designar audiência de conciliação em razão de o 

executado ser citado por edital. No mais, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, dar 
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prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136959 Nr: 9056-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RAFALSKY NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, vez que o correio 

não atende no endereço indicado, 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.: 190752 Nr: 4565-74.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA BERGAMASCO - 

OAB:74.682/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA 

RETRO JUNTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO 

DA DEPRECATA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187055 Nr: 2329-52.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA, GICELE 

BORGES DOS SANTOS, BERTOLINO MESSIAS DA SILVA

 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 AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA 

RETRO JUNTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO 

DA DEPRECATA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139992 Nr: 10620-46.2015.811.0040

 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): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, MARCELO FERNANDES, LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado do exequente, via DJE, para juntar aos autos as 

guias pagas para a expedição da carta precatória requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45198 Nr: 2160-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVOPA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES - OAB:7.407-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, do retorno da carta precatória retro juntada aos autos, devendo 

promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

 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:

 Nos termos do art. 107, §2º e §3º e art. 234, do CPC e art. 431 da CNGC, 

intimo o advogado EDIVANI PEREIRA SILVA, OAB 10.235, para que, 

imediatamente, devolva os autos do processo supra identificado, sob pena 

da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102573 Nr: 5510-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR COELHO FOLADOR, ROSEMAR 

COELHO FOLADOR

 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:

 Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para se manifestar acerca da carta precatória devolvida, 

promovendo o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145461 Nr: 1687-50.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ELIANE PEREIRA BORGES DOS 

SANTOS, SIDNEI BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargante para se manifestar 

acerca da manifestação do embargado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144015 Nr: 829-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV TRANSPORTADORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 5112-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMELOS MICROCERVEJARIA 

GASTRONOMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william khalil - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DOS EXPERT, 

CONFORME PROPOSTA DE FLS. 129/130, MEDIANTE SISTEMA SICONDJ 

DO TJMT, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA EM TESTILHA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62035 Nr: 5327-71.2010.811.0040

 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: HUGO PAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:211.648/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, 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.: 121833 Nr: 475-28.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil e 

cento e vinte e cinco reais) a parte requerente, referentes à indenização 

do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ).CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15498 Nr: 2627-06.2002.811.0040

 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: JORGE DALLA CORTE, SILVANA REGINA DALLA 

CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, ADIR 

WECHWERT, ADOLFO WECHWERT, LAURI ANTONIO STUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDONE LUIZ KRELING - 

OAB:37.563/RS, JOEL CARLOS GOI - OAB:33.141/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:5714/MT

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por JORGE DALLA CORTE 

e SILVANA REGINA FABRIS DALLA CORTE, em face da decisão proferida 

às fls. 1205, alegando que houve contradição do juízo, notadamente no 

que diz respeito à data em que a área objeto do litigio foi desocupada.

Intimada, a parte embargada manifestou às fls.1213.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem. No que tange à alegada contradição, relativa à data em este 

juízo constou na decisão objurgada, entendo que assiste razão à parte 

embargante.

Isso porque, compulsando detalhadamente os autos, verifiquei que, de 

fato, a área objeto do litígio foi desocupada em 25/08/2017, no entanto a 

decisão objurgada constou equivocadamente a data “25/08/2012”.

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para retificar o erro material (digitação) para constar 

“25/08/2017”.

 No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145376 Nr: 1637-24.2016.811.0040

 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: ELIZEU APARECIDO BIAZIN, CARLOS ALBERTO DENTE, 

EDSON BIAZIN, JANDIRA CIQUELERO BEDIN DENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).
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3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 180210 Nr: 9248-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BENARDLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Considerando as diretrizes de solução consensual dos conflitos 

estabelecidas pelo NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 

07/08/18, às 14:00 horas. Intime-se a parte requerida para 

comparecimento, na pessoa de seu advogado constituído.

2) Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 9580-97.2013.811.0040

 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: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE MORAES FILHO, ALCINDO JOÃO 

MORESCO, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:115762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER SILVA DE 

MATOS PEGO - OAB:192.705, ALEXANDRO CATANZARO SALTARI - 

OAB:201.178, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:288917, 

JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130973 Nr: 5861-39.2015.811.0040

 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: CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BOOKFIELD 

MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91101 Nr: 2870-95.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIOLI AUTO POSTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120549 Nr: 9625-67.2014.811.0040

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de busca de endereço de fls. 81, visto que às fls. 58 

já houve a citação editalícia da parte requerida.

 2) Desta forma, remetam-se os autos ao curador especial já nomeado às 

fls. 53/54, para defender os interesses da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 6756-68.2013.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA SOUSA MENDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA CRUZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal MARIA SOUSA MENDES SOARES e JOSÉ DA 

CRUZ SOARES. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que DEFIRO o benefício da justiça gratuita à parte 

requerida. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento 

n° 42/2008/CGJ.Transitada em julgado esta sentença, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Pindaré Mirim – MA, consignando-se que a requerente voltará a usar o 

nome de solteira.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112654 Nr: 4497-66.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GABRIEL LUCCHESI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - OAB:17646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por LEANDRO GABRIEL 

LUCCHESI, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A, todos qualificados nos autos.
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 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito pelo DJE (fls. 123 e 126), a parte requerente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte. Consigno, ademais, 

que a parte autora alterou domicílio, sem comunicação ao Juízo (fls. 30).

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte requerente.

 Sem custas e honorários (fls. 26).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6916 Nr: 2430-56.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERI BRUNORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA (requerido no 

cumprimento de sentença), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 397,97, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.142/144, sendo que o valor 

refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida 

pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar 

no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única 

guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12113 Nr: 1300-60.2001.811.0040

 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: NATALÍCIO SFIDERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, CLAUDIO 

ROBERTO VICARI, CARLOS ORACIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCANTARA - 

OAB:5276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, zalaudio - 

OAB:5.688-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA(CLAUDIO 

ROBERTO VICARI e CARLOS ORACIO GOMES), para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

632,85, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.382/386, 

sendo que o valor de refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, que 

guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias 

On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149202 Nr: 3738-34.2016.811.0040

 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: LUCAS TADEU LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL DALSOQUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora ao arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104113 Nr: 7171-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE ARIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sem delongas, diante da integral satisfação do crédito, julgo extinto o feito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte executada. Honorários na forma convencionada às fls. 112.

Providencie a baixa das restrições realizadas no curso do processo.

Determino a liberação dos valores bloqueados no curso da demanda à 

executada, providenciando o necessário para levantamento da quantia e 

depósito na conta indicada às fls. 105.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112455 Nr: 4346-03.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO ALOISIO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA TORRES, JOSÉ IRONI DE OLIVEIRA, 

EDER RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Analisando fls. 100/101, verifica-se equívoco no cumprimento da 

decisão retro, visto que a intimação foi direcionada à parte autora, e não à 

parte requerida.

2) Desta maneira, por economia processual, considerando que a parte 

requerida é assistida pela DPE, determino a remessa destes autos à 

Instituição para manifestação quanto ao pedido de desistência da ação, 

dispensando a intimação pessoal das partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90313 Nr: 1957-16.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADIMIR ANTONIO MARTELLI, ALTEVIR JOSÉ 

MARTELLI, FIORINDO PAULO MARTELLI, LERINA LURDES MARTELLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:, FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR

 VISTOS.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Dispõe o artigo 90, § 2º, do NCPC, que “havendo transação e nada tendo 

as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente”. A interpretação que se dá ao dispositivo é que a divisão por 

igual das custas e despesas somente ocorre em caráter subsidiário, isto 

é, quando as partes nada dispõem à respeito no instrumento de 

transação/acordo.

E diz a parte recorrente que os litigantes convencionaram na cláusula 9 do 

termo de acordo que as despesas processuais destes embargos à 

execução serão de responsabilidade exclusiva dos embargantes. Ora, se 

as partes convencionaram quanto à responsabilidade pelas verbas de 

sucumbência, por óbvio que incidem na primeira parte do art. 90, § 2º, do 

NCPC, não havendo que se falar em divisão igualitária dos encargos, os 

quais, repito, serão devidos na forma pactuada entre os demandantes.

Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 286/287.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90163 Nr: 1791-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fls. 110, consignando que conforme decisão de fls. 

63, foi alterada a competência para o julgamento da presente demanda, 

sendo este o Juízo competente a partir da resolução 005/2014/TP.

Assim, instrua-se o ofício com a decisão de fls. 63.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 108 em sua integralidade.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128957 Nr: 4742-43.2015.811.0040

 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: LUCIA DA CRUZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126825 Nr: 3498-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

RENOVA COMPANHIA SECURIIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

em face de ODAIR JOSÉ DA SILVA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito pelo DJE (fls. 54/61), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente.

 Sem custas.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104581 Nr: 7648-74.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. S. ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de embargos de declaração ofertados por RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY, em face da decisão proferida às fls. 78, 

alegando que houve omissões e contradições do juízo, notadamente no 

que diz respeito à ausência de fixação de honorários advocatícios em 

favor do antigo causídico.Intimada, a parte embargada manifestou às fls. 

233/238, alegando impossibilidade de acolhimento do pedido realizado pelo 

advogado RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, por inadequação da via 

eleita.Vieram os autos conclusos.É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO.Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:“Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”.Pois bem. No que tange às 

omissões e contradições relativas à ausência de fixação de honorários 

advocatícios, entendo que não assiste razão a parte embargante.Isso 

porque, conforme entendimento do STJ, não é permitido ao causídico com 

mandato revogado pelo cliente demandar nos próprios autos em que atuou 

os honorários contratuais ou de sucumbência a que foi privado, devendo 

pleitear seus honorários em ação autônoma.Desse modo, entendo que a 

decisão não padece de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, 

devendo este fazer uso da via adequada para satisfazer sua 

pretensão.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos propostos por 

tempestivo, E REJEITO – os mantendo incólume da decisão objurgada.No 

mais, CUMPRA-SE na forma da decisão de fls. 78.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80459 Nr: 5803-12.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - UNIC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 80459.

Vistos, e etc.

SUSPENDO o processo na forma determinada nos autos em apenso, 

código 87271 (embargos à execução).

 Cumpra.

Sorriso/MT, 13 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57587 Nr: 1353-26.2010.811.0040

 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: ALGODOEIRA MULTIFIBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062, SERGIO 

HENRIQUE KANEKO KOBAYASHI - OAB:6180-MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145965 Nr: 1941-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, ARLI 

ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA 

BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:DF038706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) INDEFIRO a suspensão do feito executivo, mormente em razão da 

sentença proferida nos embargos em apenso nesta data.

2) INDEFIRO a substituição do imóvel penhorado pelo bem matriculado junto 

ao CRI da Comarca de Aripuanã/MT, tendo em vista que o imóvel situado 

nesta comarca de Sorriso/MT, objeto da constrição, facilita a satisfação do 

crédito, em especial se for necessária a prática de atos expropriatórios no 

curso da demanda.

3) Lado outro, verifica-se que avaliação do bem penhorado foi muito 

superior ao débito exequendo, tendo a própria parte executada 

concordado com a redução da penhora postulada pela parte executada. 

Assim, com fulcro no art. 850 do NCPC, reduzo a penhora de fls. 94/98 

para o equivalente a 10 (dez) hectares do imóvel objeto da matrícula 

33245 do CRI de Sorriso/MT, mantidas as bases de cálculo utilizadas pelos 

srs. meirinhos, e mantendo-se ainda a garantia contratual outrora 

estabelecida.

 4) Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 160063 Nr: 9191-10.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ARLI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.Junte-se cópia desta sentença no 

feito executivo em apenso.Havendo recurso de apelação, proceda na 

forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138066 Nr: 9672-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO BALDI, ANDERSON 

ANTONIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 102/103), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia 

ao prazo recursal.

A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas finais, na forma do art. 90, § 3º, NCPC.

Honorários advocatícios na forma do acordo.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da presente decisão.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101041 Nr: 3870-96.2013.811.0040

 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: ANTONIO LINDOMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do 

NCPC.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 
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de sucumbência, se o caso.

 4.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86784 Nr: 6249-78.2011.811.0040

 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: APARECIDA PEREIRA MAGALHÃES, ACIR MAGALHÃES 

ANTUNES JUNIOR, ACIELY PEREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

ELPIDIO DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B/MT, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 VISTOS.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Isto porque, embora a parte sucumbente não tenha promovido recurso de 

apelação, não há como certificar o trânsito em julgado do feito, ante a 

propositura de recurso pela parte adversa.

Logo, o feito deverá ser remetido ao E. TJMT para julgamento do recurso, 

nos termos delineados na decisão objurgada, assim como disposto no 

artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Caso a embargante mantenha o interesse na 

execução provisória dos honorários fixados em sede de sentença, deverá 

observar o disposto no artigo 520 e seguintes do mesmo códex.

 Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 483.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140122 Nr: 10681-04.2015.811.0040

 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: ERNESTO CANOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU PASINI, SEBASTIÃO WEGNER, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 245/246, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas finais, na forma do artigo 90, §3º do NCPC.

Honorários na forma pactuada.

Diante da renúncia do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente decisão e, após, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.

Oportunamente, proceda ao levantamento dos valores depositados em 

Juízo, na forma do acordo, item 2.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122435 Nr: 877-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:13372

 Vistos.

SENTENÇA

Sem delongas, ante o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CUSTAS remanescentes, se houver, pela parte executada.

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

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 179183 Nr: 8653-92.2017.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, PHRDM, FARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual 

vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio o Dr. Fernando Henrique Ceolin, 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC-Sorriso, como curador 

especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista 

dos autos pelo prazo legal para apresentação de resposta.

Após, renove-se vista à parte autora, e, na sequência, ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136975 Nr: 9070-16.2015.811.0040

 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: FARDM, DPDEDMG, PHRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16:40 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 
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art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56909 Nr: 762-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:2234-RO

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99819 Nr: 2502-52.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA GOMES DE SOUZA SANTOS, MARICELMA 

CRISTINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082-MT, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 VISTOS.

1. Diante dos endereços de fls. 166, expeça-se carta precatória para que 

a parte requerida regularize sua representação processual, constituindo 

novo patrono nos autos, no prazo de 30 dias, sob pena de revelia.

2. Infrutífera a diligência, expeça-se edital de intimação com a mesma 

finalidade.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 165195 Nr: 596-85.2017.811.0040

 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: CELSO LUIS PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALVA MORAIS PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a Sra. Gestora Judiciária que providencie o necessário à 

vinculação da quantia penhora a estes autos, OFICIANDO-SE, se 

necessário, o departamento competente do TJ/MT.

Após, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 10067-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.103 -A, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266894 A., LEANDRO BRUNO FERREIRA DE MELO SANTOS - 

OAB:298.335

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o processo encontra-se aguardando 

decisão de recurso de agravo de instrumento aviado pela parte requerida, 

ao qual não foi conferido tutela de urgência ou efeito suspensivo da 

decisão agravada, razão pela determino a intimação do Ministério Público 

para que manifeste quanto ao prosseguimento do feito.

Ainda, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intime-se 

as partes para manifestar quanto as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA QUINTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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: 1000967-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES MAIA MADEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (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: 1001811-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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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: 1001780-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DALLAVECHIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1001804-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1001337-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003026-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA GOMES KLANT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (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: 1001809-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA FRANCELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1001769-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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: 1001906-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1001863-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO PIASSETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/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: 1000054-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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: 1004325-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE 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: 1001924-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAN DELAPRIA FOSCHIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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).
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001957-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (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: 1001401-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-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: 1002674-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PIRES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1004406-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI SALETE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001013-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE PEREIRA JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003029-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIKELANE TEIXEIRA PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: 1002093-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARROS DE OLIVEIRA (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 intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003323-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (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: 1004140-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001782-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002632-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002632-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13290857, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/09/16. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002585-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002585-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

IVO RASPINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IVO RASPINI contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 13258058, em que comprova recebimento do beneficio 

até 30/12/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. D. S. (AUTOR)

NEUZA JOAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000578-13.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BARRUAN GASPAR DOS SANTOS, NEUZA JOAO DOS SANTOS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte 

requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de 

prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do 

benefício se deu em 04/08/17 (Num. 11686251) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 08/02/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito 

a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que 

não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a 

qual servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. 

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 22 de agosto de 2018, às 

10h40min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. No mais, reitere-se novamente a 

intimação da equipe interdisciplinar forense para realização do estudo já 

determinado nos autos, no prazo de 90 dias, sob pena de serem adotadas 

as medidas administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONE COSTA JACINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000738-38.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IONE COSTA JACINTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 12/12/17 (Num. 12904510) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/02/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 22 de agosto de 2018, às 

10h50min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO KOZLOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000752-22.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EUGENIO KOZLOWSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Diante da necessidade de produção de prova pericial para 

atestar a incapacidade, ou não, da parte autora, nomeio para atuar como 
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expert deste Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 

8846, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 22 de agosto de 2018, às 

10h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001687-96.2017.8.11.0040. AUTOR: 

GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Diante da justificativa apresentada no 

Num. 13473601, desconstituo a perita anteriormente nomeada do cargo e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto 

Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, 

Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Sendo assim, intime-se o perito 

judicial, nos termos da decisão de Num. 10091348. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000119-11.2018.8.11.0040. AUTOR: 

WALDEMAR LUIZ DILL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 06/09/17 (Num. 11340609), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/01/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARMO MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (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: 1000241-24.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADELARMO MULLER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 13/10/17 (Num. 11472178), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/01/18 não há que se 
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falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO BEZERRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006124-83.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDILBERTO BEZERRA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 30/08/17 (Num. 10918488), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Diante da informação constante nos autos de que o benefício 

concedido em tutela antecipada foi cessado, expeça-se ofício à Agência e 

Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais 

do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, 

assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000384-13.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MANOEL DA COSTA BEZERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

MANOEL DA COSTA BEZERRA, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Vera/MT. O § 3º do art. 

109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 

sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou 

o entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 
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(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE VERA/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005939-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005939-45.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO TAVARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

ANTONIO TAVARES DA SILVA, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de pensão por morte. Vieram-me os 

autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte 

autora pertence à Comarca de Cuiabá/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim 

dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, 

em ação proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da 

sua competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, com as respectivas 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVES VITOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 10h20min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003836-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI OLIVEIRA MENEGAC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003836-65.2017.8.11.0040. AUTOR: 

IRACI OLIVEIRA MENEGAC RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante da justificativa apresentada no Num. 13395717, 

intime-se o perito judicial para que designe novo dia e horário para 

realização da perícia, comunicando a este Juízo com antecedência mínima 

de 15 dias para fins de intimação da parte. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002801-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002801-36.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CLAUDIA ROSA FRANCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

CLAUDIA ROSA FRANCO, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, 

verifico que o endereço da parte autora pertence à Comarca de Nova 

Mutum/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão 

processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 

de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 

permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 

justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação 

proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da sua 

competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 
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outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA MUTUM/MT, com as respectivas baixas e cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003138-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ROSA DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003138-25.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PRISCILA ROSA DA FONSECA RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos 

etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por PRISCILA ROSA DA FONSECA em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

suspensão imediata dos efeitos da pena culminada no PAD n. 002/2017, 

instaurado pelo requerido (suspensão convertida em multa), e, no mérito, 

sejam reconhecidos os vícios existentes no processo administrativo, 

declarando a nulidade de todos os atos e, por consequência, do ato 

administrativo punitivo. Subsidiariamente, requereu seja declarada a 

ilegalidade da aplicação da pena, com a consequente nulidade do ato 

administrativo e/ou aplicação de penalidade mais branda. Aduz a parte 

autora que é servidora pública, ocupante do cargo de médico, e que foi 

penalizada, no PAD n. 002/2017, o qual sustenta ser nulo, eis que não 

teria observado os princípios da legalidade, devido processo legal, 

contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade. Com a 

inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos da 

pena culminada no PAD n. 002/2017, aplicada em seu desfavor pelo 

requerido. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Analisando, sumariamente, o 

Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2017, juntado aos autos pela 

parte autora, é possível vislumbrar que não houve a observância, pela 

parte requerida, do contraditório e ampla defesa, conforme dispõe os arts. 

191 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Sorriso/MT – Lei 

Complementar n. 140/2011. Observa-se que não houve a notificação da 

parte autora para apresentação de defesa prévia (art. 203, § 3º, da Lei 

Complementar n. 140/2011), bem como não foi oportunizada a produção 

de prova (§4º e §12) e defesa final (§23), demostrando, desta forma, 

irregularidades e a probabilidade do direito da autora (fumus boni iuris). Do 

mesmo modo, quando ao perigo de dano (periculum in mora), resta 

demonstrado pelo fato de a parte requerida pretender antecipar a 

cobrança da pena de multa aplicada em 50% do vencimento da autora, 

pelo período de dois meses (Num. 13646186), anteriormente ao trânsito em 

julgado da presente demanda, em que se discute a legalidade do processo 

administrativo disciplinar. Portanto, tratando-se de verbas salariais, 

precipitada a execução de seu desconto, ao menos enquanto a matéria se 

encontra sub judice. Por outro lado, nenhum prejuízo sofrerá a requerida 

em postergar o eventual desconto, acaso improcedente o presente pleito, 

ao contrário do que vivenciaria a autora, com a supressão antecipada de 

expressivos valores (50%) correlacionados a verbas salariais. Restando 

preenchidos os requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o 

deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela parte 

requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos 

termos do art. 300 do NCPC, determinando a imediata suspensão da 

cobrança da pena de multa aplicada à servidora, ora autora, até o trânsito 

em julgado da presente demanda e/ou ulterior determinação judicial, com o 

consequente pagamento dos vencimentos e vantagens regulares que a 

autora faça jus. Designo audiência preliminar para o dia 23/08/18, às 13 

horas e 30 minutos a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e 

INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, 

§ 8º; c/c 344, ambos do NCPC, consignando que o prazo da RESPOSTA 

deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ANTONIO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000602-41.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ELIZETE ANTONIO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 20/07/17 (Num. 11710553), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 08/02/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 
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Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001146-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DOS ANJOS ROSSI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 23/02/18 (Num. 12126739) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 09/03/18 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 22 de agosto de 2018, às 

11h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI FATIMA GRAEFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (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: 1002814-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO LOPES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002814-35.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO LUCIANO LOPES MORAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANTONIO LUCIANO LOPES MORAES contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 
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13421731. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000979-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000979-12.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DOS REIS FREITAS DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 30/06/17 (Num. 13034674) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 01/03/18 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 22 de agosto de 2018, às 

11h10min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000872-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIA FRANCISCA DE DEUS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI 

GENÉZIO LAFIN (IMPETRADO)

DIRETOR EXECUTIVO PREVISO SR. ADÉLIO DALMOLIN (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000872-65.2018.8.11.0040. IMPETRANTE: 

HERMINIA FRANCISCA DE DEUS SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI GENÉZIO LAFIN, 

DIRETOR EXECUTIVO PREVISO SR. ADÉLIO DALMOLIN Vistos etc. 

HERMÍNIA FRANCISCA DE DEUS SILVA impetrou o presente mandado de 

segurança em face de ato coator praticado pelo DIRETOR EXECUTIVO DO 

PREVISO e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, aduzindo, em síntese, 

que laborava como professora de geografia no Município de Sorriso e 

após requerimento teve deferida, em 03/02/2015, aposentadoria por tempo 

de contribuição especial (PA nº. 2015.09.00000001). Porém, em 

23/02/2018, foi comunicada do teor da Portaria nº. 48/2018, a qual trata da 

revogação da aposentadoria concedida em razão de acórdão proferido 

pelo TCE/MT, que denegou registro à Portaria nº. 21/2015, que concedeu 

aposentadoria à autora, determinando o seu retorno às atividades laborais 

em 26/02/2018, decisão que afirma ser ilegal. A impetrante noticia que 

estaria impossibilitada de retornar às atividades, na forma determinada, 

pois, atualmente, trabalha em regime de exclusividade junto ao Estado de 

Mato Grosso, havendo incompatibilidade de horários. Por tais motivos, 

requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da Portaria nº. 

48/2018, bem como o retorno da impetrante às atividades laborais, 

garantindo-se o recebimento dos proventos, até o julgamento do presente 

feito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, 

decretando-se a ilegalidade do ato coator impugnado, anulando-se a 

Portaria 48/2018 e restabelecendo os efeitos da Portaria 21/2015. A liminar 
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foi deferida em Num. 11935211, comando judicial que foi objeto de Agravo 

de Instrumento manejado pelo PREVISO, no qual foi suspensa a eficácia 

da liminar deferida (Num. 1918846). O prefeito municipal de Sorriso 

prestou informações em Num. 12059722, aduzindo, preliminarmente, 

ilegitimidade do Município de Sorriso, visto que o PREVISO se trata de 

autarquia municipal, portanto, detém personalidade jurídica própria e, no 

mérito, a inexistência de direito líquido e certo, visto que houve interrupção 

no serviço público prestado pela impetrante, com o que não se aplicam as 

regras de transição da EC nº. 41/2003, peça processual que veio 

escoltada pelos documentos de Num. 12059748 e seguintes. O diretor 

executivo do PREVISO apresentou manifestação em Num. 12130455, 

aduzindo, em síntese, que apenas cumpriu determinação do Tribunal de 

Contas do Estado, ente ao qual o registro da aposentadoria da impetrante 

está adstrito, por se tratar de ato jurídico composto, entendendo que, por 

tal motivo, há litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defendeu a 

regularidade da decisão tomada pelo TCE/MT, visto que houve interrupção 

na prestação de serviço público pela autora, com reingresso após a 

publicação da EC 41/2003, com o que não se aplicam suas disposições, 

pugnando pela revogação da liminar deferida e a improcedência dos 

pedidos iniciais, peça processual que veio acompanhada pelos 

documentos de Num. 12130455 e seguintes. Impugnação em Num. 

12720827, rechaçando todos os argumentos apresentados pelas 

autoridades coatoras. O MPE pugnou pelo prosseguimento do feito sem 

sua intervenção (Num. 12853157). É o relatório. Decido. Pois bem, 

inicialmente deve ser observado que a aposentadoria do servidor público 

é ato complexo, visto que só se aperfeiçoa após o respectivo registro 

junto ao Tribunal de Contas correspondente (TCE ou TCU, a depender da 

natureza do servidor – federal, estadual ou municipal). O STF não destoa 

desse raciocínio: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE 

ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO 

PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. (...) 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é 

complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU (grifo 

nosso). (STF, Primeira Turma. MS 34695 AgR. Relator: Min. Luiz Fux, J. 

01/12/2017, DJe 13/12/2017) Sendo assim, inconteste que a portaria 

indicada na inicial, como ato administrativo atacado neste mandamus, foi 

publicada em razão da decisão emanada pelo TCE/MT, a qual possui 

caráter impositivo, sendo, portanto, impositiva a inclusão daquela 

autoridade coatora, que motivou a elaboração da portaria vergastada, no 

polo passivo do presente feito. Vejamos o entendimento do STF e STJ, 

sobre o caráter impositivo da decisão do Tribunal de Contas, bem como 

sobre a legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA 

PREVENTIVO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

AUSÊNCIA DE CARÁTER IMPOSITIVO NO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência 

desta Corte é firme no sentido de que o Tribunal de Contas da União é 

parte legítima para figurar no pólo passivo de mandado de segurança 

apenas quando o ato impugnado estiver revestido de caráter impositivo 

(grifo nosso). (STF – Tribunal Pleno. MS 26381 AgR. Relator: Min. Eros 

Grau, J. 14/06/2007, DJe 09/08/2007) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PORTARIA DE 

REFORMA. NÃO INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. DECISÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL DETERMINANDO EDIÇÃO DE NOVA 

PORTARIA COM A INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES NÃO 

COMPUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ATO VINCULADO E 

IMPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia dos 

autos resume-se a saber se possui natureza somente recomendatória ou 

impositiva e/ou vinculante a decisão do Tribunal de Contas Estadual que, 

ao revisar a apreciação da legalidade da concessão da aposentadoria ao 

ora recorrente, entendeu por declará-la ilegal, determinando a edição, pela 

Administração Pública, de novo ato de aposentadoria, incluindo 

gratificações anteriormente desprezadas. 2. (...) 3. Todavia, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a da Suprema 

Corte, é firme no entendimento de que as decisões proferidas pelos 

Tribunais de Contas possuem caráter impositivo e vinculante para a 

Administração Pública (grifo nosso). 4. Agravo regimental improvido. (STJ 

– 5ª T. AgRg no RMS 30.993/PE. Rel. Ministro Jorge Mussi, J. 10/12/2015, 

DJe 16/12/2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ALTERAÇÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL. MERO EXECUTOR DA ORDEM. 1. 

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o executor material 

de decisão de caráter impositivo do Tribunal de Contas não é a autoridade 

legitimada a figurar como impetrada em mandado de segurança visando a 

atacar o referido ato. (grifo nosso) Precedentes: AgRg no MS 16.270/DF, 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, Dje 19/10/12; AgRg no 

RMS 33.019/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 3/2/12; AgRg no AgRg no REsp 

1.056.503/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

19/4/11; REsp 884.390/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, 

DJe 25/8/08. 2. Agravo regimental não provido. (STJ – 1ª T. AgRg no Ag 

1397677/PR. Rel. Ministro Benedito Gonçalves, J. 23/04/2013, DJe 

26/04/2013) É oportuno ressaltar que, com a correção/inclusão da 

autoridade coatora, haverá deslocamento da competência para 

processamento e julgamento do presente feito, com o que as preliminares 

agitadas devem ser analisadas pelo Juízo competente, qual seja: Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 96, I, g, da Constituição 

Estadual). Posto isso, DETERMINO a intimação da autora para, no prazo de 

dez dias, adequar sua inicial, com a retificaçãodo polo passivo do 

mandamus, sob pena de extinção. Com a emenda, remetam-se os autos 

ao TJMT. Do contrário, conclusos para extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002516-43.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GILBERTO GOMES LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GILBERTO GOMES LIMA 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13324901, em que 

comprova recebimento do beneficio até 13/02/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 154 de 654



atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1001587-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA BAIK CHO OAB - SP228480 (ADVOGADO)

MAX ALVES CARVALHO OAB - SP238869 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001587-44.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

UNIC SORRISO LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência manejada 

por UNIC SORRISO LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a 

arguição de que seria instituição de ensino superior e, em tal condição, 

não seria contribuinte de ICMS, porém o requerido inseriu, segundo alega, 

indevidamente, diversos débitos a tal título em sua conta corrente fiscal, 

circunstância que motivou o manejo da presente ação pugnando, 

liminarmente, pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e 

emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante prestação 

de seguro garantia para segurança do juízo. A inicial veio escoltada pelos 

documentos de Num. 5770131 e seguintes. Em Num. 5848426 foi 

parcialmente deferida a liminar requestada, para determinar a expedição 

de certidão positiva com efeito de negativa, tão logo juntada aos autos o 

seguro garantia ofertado, oportunidade em que foi determinada a citação 

do requerido após o cumprimento do disposto no artigo 303, §1º, I, do 

NCPC. Aditamento à petição inicial em Num. 6050962, reiterando os termos 

da inicial, pugnando, no mérito, pela anulação em definitivo dos créditos 

tributários constantes em sua conta corrente fiscal, oriundos de ICMS e 

baixa definitiva de sua inscrição estadual perante a SEFAZ, peça 

processual que veio escoltada pelos documentos de Num. 6050971 e 

seguintes. A autora pugnou pela juntada do Seguro Garantia em Num. 

6064826, o qual foi tomado por termo (Num. 6705242). Em Num. 7229325 e 

7229358 a requerente informou o descumprimento da liminar deferida, eis 

que o réu não teria emitido a certidão positiva com efeitos de negativa, 

pugnando pelo cancelamento do protesto efetivado com base nos débitos 

discutidos e intimação do réu para emissão da certidão positiva com 

efeitos de negativa. A autora informou, em Num. 9124813, que continuam 

sendo lançados débitos de ICMS em sua conta corrente fiscal, 

circunstância que obstou a expedição da certidão positiva com efeitos de 

negativa, eis que o fisco alega que a decisão judicial não abarca novos 

débitos, mas tão somente os existentes até o manejo da ação, pugnando 

pela renovação da ordem judicial para que sejam emitidas as certidões de 

regularidade fiscal enquanto perdurar o presente feito, carreando os 

documentos de Num. 9124827. Em Num. 11819710, foi indeferida a baixa 

do protesto; determinada a intimação do réu para cumprimento da liminar 

deferida, bem com prestar esclarecimentos sobre os créditos tributários 

controvertidos, juntando cópias do procedimento administrativo; intimação 

das partes para especificação de provas. O Estado de Mato Grosso se 

manifestou em Num. 12209451, indicando que a apólice de seguro garantia 

ofertada seria incompatível com os requisitos da Resolução nº. 

81/2016/CPPGE; esclarecendo que a autora estaria incluída no regime de 

estimativa simplificada, possuindo inscrição estadual desde o ano de 

2010, o que é facultativo e feito a pedido do contribuinte. Indicou, ainda, 

que os créditos tributários excutidos se referem à diferencial de alíquota, 

devidos pela entrada de mercadorias no estado, oriundas de outras 

unidades da federação, sem o recolhimento do diferencial devido, 

utilizando-se da condição de contribuinte de ICMS na emissão da nota e 

isento de ICMS na entrada da mercadoria no estado, defendendo, 

portanto, a regularidade do crédito tributário em discussão, pugnando pela 

concessão de prazo para juntada do procedimento administrativo 

correlato. Em Num. 12565682, a autora se manifestou reiterando que o réu 

não emitiu a certidão de regularidade fiscal; rebateu a tese de 

irregularidade no seguro garantia ofertado; pugnou pela decretação da 

revelia do réu com a presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

autora; reforçou que sua inscrição estadual foi realizada de forma 

equivocada, com o que fica afastada a arguição de que estaria se 

beneficiando de informação falsa para burlar o fisco, visto que não seria 

contribuinte de ICMS por ser prestadora de serviços; inexistência de fato 

gerador; informou a baixa da inscrição estadual, pugnando pela aplicação 

de efeitos retroativos para anular os débitos inscritos, reiterando, por fim, 

os termos da inicial, juntando os documentos de Num. 12565698 e 

seguintes. A autora reiterou o pedido de cumprimento da liminar deferida 

(Num. 12584263 e 12810180), juntando os documentos de Num. 

12584286/12810204 e seguintes. Em Num. 12820750 foi determinada a 

intimação do requerido para expedição da certidão de regularidade fiscal, 

no prazo de 72 horas, salvo se apresentada justificativa diversa da 

anterior (irregularidades no seguro garantia, afastados pela decisão de 

Num. 12820750). O réu peticionou em Num. 12953597, informando o 

cumprimento da liminar deferida e requerendo a juntada de documentos 

oriundos da SEFAZ, relativos aos débitos aqui combatidos (Num. 

12953620 e seguintes). O réu informou a interposição de agravo de 

instrumento em face da decisão de Num. 12820750 (Num. 13323184 e 

seguintes). É o relatório. Decido. Inicialmente, é importante registrarmos 

que os créditos tributários excutidos (ICMS) não incidiram sobre as 

operações de prestação de serviços, mas, sim, na aquisição de 

mercadorias, pela autora, na qualidade de consumidora final, advindas de 

outras unidades da federação, operações que geraram ICMS decorrente 

do diferencial da alíquota, visto que a autora possui inscrição estadual 

(desde 2010), circunstância que estaria gerando a celeuma travada nos 

autos. Nesta toada, é incontroverso no feito que a autora solicitou, em 

2010, seu cadastro junto à SEFAZ, gerando, consequentemente, sua 

inscrição estadual, a qual somente foi baixada em outubro/2017, também, 

a requerimento da autora. O réu indica que a inscrição estadual da autora 

é facultativa e, mesmo ela desenvolvendo como atividade principal a 

prestação de serviços educacionais, foi aceita, pois seria possível o 

desenvolvimento de atividades secundárias tributadas pelo ICMS, 

entendendo o fisco, no momento do requerimento, ser esta a intenção da 

ré (Num. 12209451). A autora registra que teria sido o antigo proprietário 

que requereu, equivocadamente, o registro (Num. 12565682). Pois bem, 

independentemente dos motivos que levaram a realização de inscrição 

estadual em nome da autora, a qual, segundo alega, desenvolve de forma 

exclusiva prestação de serviços educacionais, certo é que ela possui 

inscrição estadual desde 2010, circunstância que gera a presunção de 

ser contribuinte do ICMS. Ademais, tal condição, se conhecida pelo 

vendedor, poderia gerar a situação indicada pelo réu, no sentido de que a 

autora, ao realizar compras, estaria informando ser contribuinte do 

imposto, gerando a emissão de nota fiscal com a alíquota interna (do 

estado de origem dos produtos). Porém, quando a mercadoria adentra 

neste Estado a autora estaria afirmando que não se trata de contribuinte, 

com o que o réu estaria deixando de arrecadar o diferencial de alíquota. 

Nestes termos, considerando verossímil a situação narrada pelo réu, bem 
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como a quantidade de notas fiscais juntadas ao feito, algumas, inclusive, 

ilegíveis, sendo possível, ainda, que não representem a totalidade das 

notas que deram azo ao imposto combatido neste feito, mostra-se 

imprescindível a realização de perícia contábil para, após análise 

exaustiva de todas as notas fiscais que originaram o crédito tributário, 

delimitar se houve irregularidades tendentes a frustrar o recolhimento do 

diferencial de alíquota. Para tanto, porém, é necessário definirmos os 

marcos temporais das legislações referentes à exigência do diferencial de 

alíquota, os quais deverão ser observados pelo perito a ser nomeado no 

feito, nos seguintes termos: Da redação original do artigo 155, §2º, incisos 

VII e VIII, da Constituição Federal, vigente à época dos fatos, verifica-se 

que não era exigida a diferença de ICMS quando o destinatário da 

mercadoria não fosse contribuinte do ICMS, mas tão somente quando o 

fosse (contribuinte). Vejamos: “Art. 155: (...) §2º: (...) VII - em relação às 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 

localizado em outro Estado, adotar-se-á: a) a alíquota interestadual, 

quando o destinatário for contribuinte do imposto; b) a alíquota interna, 

quando o destinatário não for contribuinte dele (grifei); VIII - na hipótese da 

alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do 

destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna 

e a interestadual”. Nestes termos, o perito deverá identificar (em havendo 

notas fiscais emitidas até 30/04/2011 – após o que passou a vigorar o 

Protocolo 21), se houve incidência do diferencial de alíquota. Num segundo 

momento, em 01/05/2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS 21, o qual 

considerando o crescimento das operações e-commerce, o que deslocou 

as operações comerciais de consumidores finais, divergindo do intento do 

texto constitucional vigente à época, estabeleceu a necessidade de 

recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual em 

todas as operações realizadas por consumidor final (contribuinte ou não), 

o qual deveria ser recolhido pelo estabelecimento remetente, na qualidade 

de substituto tributário (Cláusula Segunda), ou, acaso não recolhido, seria 

exigido, na forma da legislação tributária do estado de destino (Parágrafo 

Único da Cláusula Segunda). Veja-se que o Protocolo 21 contrariava o 

texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua 

inconstitucionalidade (ADI 4628, julgada em 17/09/2014). Ocorre que, por 

ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4628), 

o STF entendeu por bem modular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu 

em 19/02/2014, ressalvadas as ações já ajuizadas. Portanto, antes de tal 

data o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do 

dispositivo combatido. Nestes termos, cabe salientar que a Lei 9.868/99 

disciplina o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e da 

ação declaratória de constitucionalidade, dispondo, em seu artigo 27, que, 

ao ser declarada a inconstitucionalidade, o STF poderá, por razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos 

de tal declaração, decidindo o termo a partir do qual a inconstitucionalidade 

declarada terá eficácia (modulação dos efeitos), o que ocorreu in casu. 

Portanto, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento 

da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em 

curso, os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21 

(01/05/2011) e o deferimento da liminar na ADI 4628 (19/02/2014), 

convalidaram-se. Contudo, dada modulação dos efeitos do 

reconhecimento da inconstitucionalidade, pela ADI 4628, do Protocolo ICMS 

21, no período de 20/02/2014 até um dia antes da produção de efeitos da 

EC 87/2015, que, pelo princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. 

III, alíneas "b" e "c"; c/c art. 3º, da EC 87/2015), ocorreu em 01/01/2016, 

portanto 31/12/2015, vigorou o texto constitucional original, supra indicado. 

Por fim, com a alteração legislativa oriunda da EC 87/2015, a partir de 

01/01/2016, a responsabilidade para recolhimento da diferença de alíquota 

ficou assim distribuída: Art. 155. § 2º (...) VIII - a responsabilidade pelo 

recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota 

interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao 

destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, 

quando o destinatário não for contribuinte do imposto; Na prática, tal 

comando normativo se resume da seguinte forma: quando o 

comprador/destinatário se declara contribuinte do imposto, o 

remetente/vendedor envia o produto, cabendo ao destinatário/comprador 

recolher a guia da diferença na barreira fiscal ou por lançamento em sua 

conta corrente fiscal. Do contrário, quando o comprador/destinatário 

informa não ser contribuinte, o remetente/vendedor se obriga a recolher o 

diferencial de alíquota. Portanto, diante do cenário encimado deverá o 

perito contábil, analisar as centenas de notas fiscais correlacionadas ao 

crédito tributário combatido, identificando em qual período legislativo se 

encaixam, bem como se houve irregularidades em tais operações, 

tendentes ao não recolhimento do diferencial de alíquota. Sendo assim, 

para realização da perícia técnica nomeio CASSANDRA TURCATO 

RODRIGUES (endereço: Rua dos Pardais, 624, Park das Araras, 

S o r r i s o / M T ,  t e l e f o n e :  ( 6 6 )  9 9 6 1 5 - 2 0 1 0 ,  e - m a i l : 

cassandra-_turcato@hotmail.com), contadora devidamente cadastrada no 

Banco de Peritos do TJMT, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se 

o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de 

honorários periciais, currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se a autora a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. A perícia consistirá na análise de todas as notas 

fiscais correlacionadas ao crédito tributário discutido neste feito, 

atentando-se para o período legislativo em que se encaixam as notas 

fiscais, consoante fundamentação supra, a saber: 1) da promulgação da 

Constituição até o dia imediatamente anterior ao da vigência do Protocolo 

21 (30/04/2011); 2) Da vigência do Protocolo 21 (01/05/2011) até a data da 

modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, de tal 

normativa pela ADI (19/02/2014); 3) Do dia subsequente à modulação dos 

efeitos na ADI (20/02/2014) até o dia imediatamente anterior à produção 

dos efeitos da EC 87/2015 (31/12/2015); e 4) Da entrada em vigor da EC 

87/2015 (01/01/2016) até a presente data, indicando, dentro de tais 

períodos, em quais notas fiscais a autora A) informou a qualidade de 

contribuinte (informando a inscrição estadual); B) em quais notas fiscais 

restou omissa a qualidade, ou não, de contribuinte; e, C) em quais notas 

fiscais declarou não ser contribuinte, de forma expressa. 

Concomitantemente a tal identificação deverá o Sr. Perito apurar o 

montante do diferencial de alíquota não recolhido, em cada um dos 

períodos (1 a 4), conjugados com a informação acerca da qualidade (ou 

não) de contribuinte (A a C), respondendo, ainda, aos eventuais quesitos 

apresentados tempestivamente pelas partes. Recolhido o valor dos 

honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, 

§2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os 

atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Sem prejuízo, sobre 

os documentos de Num. 12953620 e seguintes, manifeste-se a autora, no 

prazo de cinco dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000819-84.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUZINETE PEDRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial 

de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 
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deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 25/01/16 (Num. 11868908), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/02/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIRLEI DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO)

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (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: 1003339-85.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE SIRLEI DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Designo o dia 22 de agosto de 2018, às 

11h20min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica nomeada nos autos. Aportando aos autos o 

laudo (pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

dias. Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo 

o procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000830-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA TRICHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000830-50.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SELITA TRICHES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Considerando que o executado 

concordou com os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 

12381871, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002836-93.2018.8.11.0040. AUTOR: IONE 

MARIA DE SOUZA RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por IONE MARIA DE SOUSA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder, 

definitivamente, o benefício de aposentadoria por invalidez. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos 

acostados aos autos, verifico que a autora encontra-se recebendo o 

beneficio requestado (Num. 13442274), não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000340-91.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 
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vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 31/10/2017 (Num. 11542644), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/01/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 140437 Nr: 10822-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINSEMS – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SORRISO – MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:13.154/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, acerca 

da petição de retratação do requerido, devendo se manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 34615 Nr: 3746-60.2006.811.0040

 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: FERMAP ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

DE MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL, NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

que, no prazo legal, se manifeste sobre a proposta de honorários 

apresentada pelo perito nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17847 Nr: 1997-13.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO - FOLHA PRODUTOS AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora que a requerida 

deixou de apresentar impugnação a execução, devendo se manifestar no 

prazo legal requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 235-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MT-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIS BEATRIZ FASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora que a requerida 

deixou de apresentar impugnação a execução, devendo se manifestar no 

prazo legal requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137716 Nr: 9481-59.2015.811.0040

 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: ANTONIO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 171540 Nr: 4302-76.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDIARA EBERHARD - 
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OAB:45379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 131026 Nr: 5881-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA SILVA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139393 Nr: 10328-61.2015.811.0040

 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: ANTONIO EDSON DE LIMA SANTOS

 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:

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 15853 Nr: 3017-73.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA - 

OAB:9.955, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da r. decisão de fls. 165/166 intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, eis que a tentativa de penhora on line 

resultou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 19769 Nr: 3955-34.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFER IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA, 

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI, EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE A. EVANGELSITA 

- OAB:7673-E -MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678, TATYANE C. DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da r. decisão de fls. 149/150 intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, eis que a tentativa de penhora on line 

resultou negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 96204 Nr: 8138-33.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA, 

EDIRLEY DA SILVA ROSA, EDSON DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZENILDA PAIDA - 

OAB:17.404/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, e querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 592-87.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, e querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 33444 Nr: 2602-51.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, PEDRO POSSOBOM, ANTONIO CARLOS 

MORAIS, ANTONIO CARLOS POSSOBOM - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALEX SANDRO MONARIN - OAB:7874-B, BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para da 

penhora RENAJUD realizada nos autos, para querendo, oferecer 

embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48270 Nr: 5172-39.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, LUIZ ZORDAN NETO, ROSA NARA ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B
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 Vistos etc.

A PENHORA de bem IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera juntada da 

CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do 

NCPC.

Sendo assim, INTIME-SE A PARTE A JUNTAR A MATRÍCULA 

ATUALIZADA, no prazo de 30 dias.

Juntada a matrícula, constatando que o imóvel ainda se encontra em nome 

do executado, LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA, expedindo-se, na 

sequencia, mandado de AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça entregar a contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou 

arresto, nos termos do art. 14 da LEF, bem como proceder com o 

REGISTRO/AVERBAÇÃO no órgão competente.

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139104 Nr: 10173-58.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SOJA COMERCIO EXPORTADORA DE 

CEREAIS LTDA, SUZELEI OTÍLIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO, 

CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Vistos etc.

Certifique-se a não interposição de embargos pelo executado, das 

penhoras realizadas às fls. 117-120.

Após, nos termos do artigo 881, parágrafo primeiro, do NCPC, NOMEIO o 

Sr. ERICK SOARES TELES, endereço São Sebastião, n° 3469-A, bairro 

Santa Helena, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Cep: 78045-000, 

telefone (65) 99988-9041 / (65) 3621-4500 / (11) 3969-1200, E-mail 

jurídico8@leje.com.br, como LEILOEIRO PÚBLICO, com arbitramento de 

comissão no patamar de 5% do valor da arrematação (art. 884, parágrafo 

único, do NCPC), devendo este ser realizado no plenário do Tribunal do 

Júri do Fórum de Sorriso (art. 882, parágrafo terceiro, do NCPC), com as 

incumbências, pelo leiloeiro nomeado, das disposições dos artigos 884, 

886 e 887, todos do NCPC.

O preço mínimo, para arrematação, será de 50% do valor da avaliação, 

com pagamento à vista (art. 885; c/c 892, ambos do NCPC), esclarecendo 

que qualquer proposta diversa da ora estabelecida, acaso frustrada a 

tentativa de alienação por estas condições, deverá ser tomada por termo 

pelo leiloeiro, com intimação das partes para manifestação, no prazo de 

cinco dias, hipótese em que, após a conclusão, haverá decisão específica 

deste juízo.

CIENTIFIQUE-SE, consoante disposto no art. 889, do NCPC, com pelo 

menos 05 (cinco) dias de antecedência da alienação judicial: I - O 

EXECUTADO, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador 

constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio 

idôneo; II - o COPROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL do qual tenha sido 

penhorada fração ideal; III - o TITULAR DE USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

ENFITEUSE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 

PARA FINS DE MORADIA ou CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, 

quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o 

PROPRIETÁRIO DO TERRENO submetido ao regime de DIREITO DE 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA ou CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, quando a penhora 

recair sobre tais direitos reais; V - o CREDOR PIGNORATÍCIO, 

HIPOTECÁRIO, ANTICRÉTICO, FIDUCIÁRIO ou com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA, quando a penhora recair sobre bens com 

tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na 

execução; VI - o PROMITENTE COMPRADOR, quando a penhora recair 

sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 

registrada; VII - o PROMITENTE VENDEDOR, quando a penhora recair 

sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda 

registrada; VIII - a UNIÃO, o ESTADO e o MUNICÍPIO, no caso de alienação 

de BEM TOMBADO. Devem ser, ainda, cientificados os INTERESSADOS em 

caso de penhora de: IX - QUOTA SOCIAL ou de AÇÃO DE SOCIEDADE 

ANÔNIMA FECHADA, nos termos do art. 799, inc. VII; c/c 876, parágrafo 

sétimo, ambos do NCPC; X - penhora de COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, com espeque no art. 835, parágrafo terceiro, do 

NCPC; e X - IMÓVEIS (CÔNJUGE, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens), consoante disposto no art. 842, do NCPC.

Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 

dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 

endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 

meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único, do NCPC).

No mais, ante a IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO do veículo 

IVECO/STRALIS, placa NPK-2387, informada pelo Oficial de Justiça (fl. 

125), intime-se o exequente para se manifestar quanto ao interesse na 

manutenção da constrição via RENAJUD à fl. 119, no prazo de 15 dias.

 Caso positiva, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA, com a finalidade de 

avaliar o veículo IVECO/STRALIS, placa NPK-2387, observando o 

endereço constante à fl. 125v°, nos termos do comando judicial à fl. 115.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92307 Nr: 4207-22.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPUKA PARK HOTEL LTDA, WILLIAN CARLA 

GARCIA SANTOS, GEMA DAMASSINI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 Vistos etc.

Considerando a noticia de rescisão do parcelamento (fl. 185), bem como a 

concordância do exequente quanto aos bens nomeados à penhora 

(168/170), lavre-se o termo de penhora, na forma do art. 845, §1°, do 

NCPC, bem como oficie-se solicitando o registro, nos termos analógicos 

dos artigos 7°, inc. IV; c/c art. 14, inc. I, da LEF.

 Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, inclusive para 

informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

entregar a contrafé e copia do termo ou do auto de penhora ou arresto, 

nos termos do art. 14 da LEF, bem como proceder com o 

REGISTRO/AVERBAÇÃO no órgão competente.

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte
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 Cod. Proc.: 98030 Nr: 541-76.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para, no 

prazo legal, juntar aos autos o comprovante de registro do bem oferecido 

à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17389 Nr: 1467-09.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO, DIEGO JOSE 

MUNARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1825-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO PAUSE HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61635 Nr: 4928-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISMAR FEITOSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108464 Nr: 962-32.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA, MARCELO DEMEIS, 

MÁRCIO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, e querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GONCALVES IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010765-63.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamada no ID nº 13470312, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011233-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011233-61.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamada no ID nº 13143507, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010975-22.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)
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ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010975-22.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamada no ID nº 13375955, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEIDE GONCALVES SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010330-55.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 12744215, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-41.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010771-41.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 133284468, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO MENDES AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 01 de AGOSTO de 2018, às 10:10 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: 1001182-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORISVALDO BARBOZA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 01 de AGOSTO de 2018, às 10:20 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: 1001185-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 01 de AGOSTO de 2018, às 10:30 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: 1001188-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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 01 de AGOSTO de 2018, às 10:40 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: 1001189-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 01 de AGOSTO de 2018, às 10:50 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: 1001190-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 01 de AGOSTO de 2018, às 11:00 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: 1005147-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUELES SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MIQUELES SOARES DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11871427), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 01 de AGOSTO de 2018, às 11:10 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: 1001210-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONES DA SILVA MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 01 de AGOSTO de 2018, às 11:20 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: 1001939-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001939-65.2018.8.11.0040 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 de que foi designado o 05 DE SETEMBRO 

DE 2018 ÀS 13H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 01 de AGOSTO de 2018, às 11:30 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: 1003777-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ALDENIR ALVES DA FONSECA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11873565), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006500-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GAVINSKI PINTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

JHONATAN GAVINSKI PINTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 11882054), 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 
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cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 01 de AGOSTO de 2018, às 13:00 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: 1000868-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE DO AMARAL Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 11904867), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL STARLICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 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 01 de AGOSTO de 2018, às 13:10 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: 1001215-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL STARLICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 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 01 de AGOSTO de 2018, às 13:10 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: 1003084-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003084-59.2018.8.11.0040 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 de que foi designado o 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 11H00MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (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 01 de AGOSTO de 2018, às 13:20 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: 1001223-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 01 de AGOSTO 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: 1001223-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(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 01 de AGOSTO 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: 1003091-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBALDINA ROSA TOLEDO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003091-51.2018.8.11.0040 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 de que foi designado o 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 13H20MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZANIL LIMA DE ARRUDA SANTOS (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 01 de AGOSTO 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: 1001247-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL-SHOP ELETRO & DIGITAL BRASIL - 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 01 de AGOSTO de 2018, às 13:50 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: 1003070-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003070-75.2018.8.11.0040 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 de que foi designado o 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 10H30MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (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 01 de AGOSTO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010611-84.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E LANCHONETE VARANDAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010611-84.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13388808. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011137-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS BAVARESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011137-12.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 13389822, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003287-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BR MOVEIS LTDA - EPP (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 01 de AGOSTO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, 
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ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010419-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DUTRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010419-83.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 15 de junho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010543-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE EDUARDA MAESTRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010543-66.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 15 de junho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010635-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELISBERTO STUMM 04781140106 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANCONTÁBIL RIBEIRO ? ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 

(EXECUTADO)

DEOGENES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010635-10.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13560997. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010772-89.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010772-89.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 15 de junho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS AUGUSTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010870-40.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 10024430, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (EXECUTADO)

 

Processo: 8010848-16.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 15 de junho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011005-86.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011005-86.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 15 de junho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 4311-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI MARTINS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR JONAS BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Processo nº. 4311-58.2005.811.0040 – CÓDIGO 29886

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre a Carta Precatória devolvida juntada às fls. 170/181 bem 
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como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 14 de junho de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 23541 Nr: 1310-41.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1310-41.2000.8.11.0040

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente para se manifestar sobre os documentos 

juntados referente as consulta, INFOJUD, bem como para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 14 de junho de 2018.

 Elite Capitanio,

 Gestora Judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FAVERSANI BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001813-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE FAVERSANI BARBIERI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Em atenção ao peticionado no id. 

13531228, intime-se a parte reclamada para se manifestar acerca do 

cumprimento da medida liminar, mormente quanto a determinação para 

providenciar “a rematrícula da parte reclamante, com inclusão na lista de 

frequência e desbloqueio de acesso da parte reclamante ao portal 

acadêmico destinado às atividades e avaliações virtuais, e estenda o 

prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) 

dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a 

entrega, tudo até o julgamento final da ação” (id. 12736729). Após, 

renove-se a conclusão. SORRISO, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001382-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SUELEN OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001382-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEILA SUELEN OLIVEIRA 

FARIAS REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS I - 

Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração 

de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante 

do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o 

mérito. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 13 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003084-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003084-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 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, 13 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBALDINA ROSA TOLEDO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003091-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GARIBALDINA ROSA TOLEDO 

DE AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - No que tange à 

medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 
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contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 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, 13 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003070-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUSTINA GABRIEL DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 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, 13 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 154362 Nr: 6026-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. RODRIGO LUIZ GOBBI 

PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE AS ALEGAÇÕES 

FINAIS NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 84773 Nr: 4052-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO ANTONIO DIAS CORTES, ELEANDRO 

WEBER CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Por motivo de readequação de pauta, redesigno a audiência de instrução 

de fl. 154, para o dia 16 de julho de 2018, às 17h00m.

 Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 154.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 174163 Nr: 5734-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELTON DOS SANTOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Considerando o endereço de fls. 248, redesigno audiência de fls. 234 para 

o dia 23 de julho de 2018, às 17:30 horas.

Intime-se o reeducando e o Ilustre Advogado de Defesa.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177742 Nr: 7656-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R(VDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente 

alegações finais nos presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 193685 Nr: 6154-04.2018.811.0040

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPCDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:22175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 6154-04.2018.811.0040 –( Código: 193685) VISTOS ETC 

Trata-se de Pedido de Habeas Corpus Preventivo interposto por FÁBIO 

HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI, tendo como paciente FLAVIO FERREIRA 

TEIXEIRA e autoridade coatora o Delegado da Policia judiciaria Civil de 

Sorriso/MT. (...) In casu, após detida análise das narrativas expedidas nos 

presentes autos, verifico que na verdade pretende o impetrante que este 

juiz revogue a decisão proferida pelo juízo de Nova Ubiratã/MT, vez que 

naquele juízo a decisão proferida na Ação Civil Pública determinou que ele 
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se abstenha de realizar qualquer procedimento envolvendo consultas, 

cirurgias espirituais, ministrar ou prescrever qualquer tipo de 

“medicamentos” seja “beberagens, chá ou agua temperadas” (sic), 

naquela circunscrição judiciária. Contudo, entendo que não tem este Juízo 

competência para discutir decisão de primeiro grau, confirmada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tampouco sendo o habeas 

corpus a via adequada para o caso, repetindo mais uma vez que a 

determinação citada às fls. 04, alínea “b” visa coibir a prática dos crimes 

contra saúde pública citados acima e não privá-lo do exercício de sua fé, 

até porque se assim o fosse, estaria em total descompasso com a ordem 

constitucional vigente, que garante tal direito líquido e certo a todo e 

qualquer cidadão nacional. (...) Assim, sem a necessária demonstração de 

estar o paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer violência ou coação 

em sua liberdade de locomoção por parte do Delegado de Polícia local, 

torna-se impossível o processamento deste Habeas Corpus, eis que não 

há violação ao direito de liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder, o 

que torna a via eleita inadequada para o exame da matéria. Ex positis, nos 

termos do artigo 663 do CPP, indefiro liminarmente o habeas corpus 

impetrado. Intimem todos. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 14 de junho de 2018. EMANUELLE 

CHIARADIA NAVARRO MANO Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132674 Nr: 6704-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS SAMPAIO, Rg: 2062058-6, 

Filiação: Balbina Sampaio*, data de nascimento: 15/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a), serviço geral. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de 

julho de 2015, por volta das 08h40min., na BR 163, KM 733, o denunciado 

transportava e protava uma arma de fogo de uso restrito, consistente em 

uma arma de fogo curta, marca "Taurus", calibre 38, numeração alterada, 

e corrompeu o menor de 18 anos de idade Selathiel Sampaio da Silva, 

induzindo a Praticar infração penal. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como no incurso do artigo 16, parágrafo único, inciso I, e no 

artigo 244-B, 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; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Defiro as 

diligencias ministeriais na fl. 64.Conforme requerido pelo MP, acosto aos 

autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais do 

acusado.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do 

Código de Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08.Nos termos 

do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 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, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 10 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103430 Nr: 6439-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, 

Filiação: Maria da Conceição Mendes da Silva e Antonio Ribeiro da Silva, 

brasileiro(a), natural de Paragominas-PA, 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: Noticiam os autos que no dia 25 de julho de 2013, por 

volta das 21h00min., o denunciado ANTONI ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, 

subtraiu para proveito próprio uma motocicleta. Ante o exposto, o 

Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 155, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Processo: 6439-70.2013.811.0040 Código: 103430VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

ANTÔNIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 155, caput, do Código Penal, 

tendo em vista os fatos ocorridos no dia 25/07/2013.Sem embargo do 

intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus 

dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, 

pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e demais 

consequências processuais de regência.Destarte, considerando também 

que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida 

busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto 

ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 169 de 654



tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 11 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz 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, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 10 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 192988 Nr: 5801-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 5801-61.2018.811.0040 (192988).

VISTO/RE.

Trata-se de pedido feito pela defesa do indiciado ELOYR VILMAR SIDES, já 

qualificado, de reconsideração da decisão que inferiu o pedido de 

revogação da prisão preventiva, diante de fatos novos, ou seja, pela 

possibilidade de conciliação e desistência da representação criminal e das 

medidas de proteção. (fls.64/68).

Para tanto, juntou-se declaração da vítima (fl.70).

Contudo, antes da análise do pedido, entendo conveniente e adequado a 

designação de audiência para a oitiva de Marines Rodrigues da Silva 

Sides, com lastro no art.16, da Lei 11340/06.

Por todo o exposto, para a oitiva da vítima, designo audiência para o dia 

19/06/18, às 16 horas.

Intime-se a vítima para comparecer a audiência, podendo, no caso, em 

razão da proximidade da data aprazada, ser a intimação realizada via 

telefone, lavrando-se a respectiva certidão.

 Ciência ao MPE.

 Intime-se o patrono do indiciado da presente decisão.

Sorriso/MT, 14 de junho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 189941 Nr: 4081-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 03/07/2018, com início às 09h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 128593 Nr: 4541-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS, 

CLODOALDO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: célio reis de oliveira - 

OAB:11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 05/07/2018, com início às 14h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 133929 Nr: 7375-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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, ROGERIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 03/07/2018, com início às 14h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro
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 Cod. Proc.: 188293 Nr: 3098-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 03/07/2018, com início às 08h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271162 Nr: 2132-52.2018.811.0055

 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: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 44/82 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 18044-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273138 Nr: 3535-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA CUNHA BASTOS - 

OAB:OAB/SP 279784

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 6618-27.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

121/121-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Sapezal, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225521 Nr: 14644-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121814 Nr: 880-92.2010.811.0055

 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: ALDS, RDS, JSDS, ALDS, ALDS, MADS, RLDS(, BJLDS, 

IGLDS, DMLDS, RMLDS, TCLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLDS, EDMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT, WESLEY LOPES 

TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 184/185, verifico que se trata de erro 

material, devendo, portanto, ser sanado para devida correção da citação 

do herdeiro Marcieli de Sá Goterra.

 Posto isso, para sanar o erro material na determinação de fl. 183, onde se 

lê: Marcilei de Sá Goterra leia-se: Marcieli de Sá Goterra.

No mais, intime-se conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se a inventariante para cumprir integralmente a 

decisão de fls. 162.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128493 Nr: 7376-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGC, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 POSTO ISSO:1. DECRETO a prisão civil do executado ADEMIR COSTA, 

pelo prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).1.1) REMETAM-SE os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.1.2) EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.3. OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 

10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros da 

SERASA e do SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo prazo 

de 01 (um) ano.4. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto 

do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.5. 

Intime-se a parte exequente, através de seus procuradores, para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246595 Nr: 14069-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/09/2018, às 13h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235969 Nr: 2539-92.2017.811.0055

 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: ROMILDO DE SOUZA, TELMA CRISTINA LEANDRO DE 

SÁ SANTOS, BRUNO JORGE LEANDRO DE SÁ, IKARO GABRIEL 

LEANDRO DE SÁ, DJAMILA MARIA LEANDRO DE SÁ, RAFAEL MATIAS 

LEANDRO DE SÁ, MARCILEI DE SA GOTERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e por tudo o que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial e com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, com fundamento no artigo 

109 da Lei nº. 6.015/1973.Expeçam-se os ofícios conforme requerido, 

para que sejam retificados os registros de nascimento dos requerentes (fl. 

43/45 e 89/95) com as correções necessárias, conforme abaixo 

relacionados:a)Corrigindo o nome materno para Maria Laudelina de Souza, 

nos registros civil de Romildo de Souza e Raquel Leandro de 

Sá;b)Corrigindo o nome da avó materna para Maria Laudelina de Souza, 

nos registros civil de Íkaro Gabriel Leandro de Sá, Djamila Maria Leandro 

de Sá, Rafael Matias Leandro de Sá, Bruno Jorge Leandro de Sá, Telma 

Cristina Leandro de Sá Santos e Marcilei de Sá Goterra;c)Corrigindo o 

nome do avô materno para Vicente Leandro da Sá, no registro civil de 

Marcilei de Sá Goterra.Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Expeçam-se os competentes mandados para os 

Cartórios de Registro Civil e demais órgãos conforme requerido, 

solicitando aos Cartórios que procedam com as devidas anotações e 

comunicações pertinentes.Ciência ao Ministério Público.Traslade-se cópia 

da presente decisão para os autos em apenso.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269955 Nr: 1027-40.2018.811.0055

 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: FC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Remoção de Curador proposta por Fidêncio Campos em face 

de Mônica Luzia Andrade Campos Geneiro, curadora da interditada 

Elizabeth Mayre de Andrade Campos, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Cite-se a requerida, para querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 761, parágrafo único do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 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: Igor José Rodrigues - 

OAB:25093OAB/MT, PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - OAB:24388/O

 Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte 

exequente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Serve a presente 

sentença como alvará de soltura do executado Antonio Gomes dos 

Santos, portador do CPF nº 013.010.921-50, devendo o mesmo ser posto 

em liberdade, desde que não se encontre preso por outro motivo.Por fim, 

PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento de 

qualquer restrição realizada em desfavor do executado.Custas pela parte 

executada, contudo, por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a de pagamento das custas.Arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226295 Nr: 15301-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSB, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON RODRIGUES BARBOSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 1.357,41 

(um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), 

com acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que 

já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

0037965-4, agência 1249-1, Banco Bradesco, em nome de Maria Eduarda 

dos Santos Barbosa, CPF n. 072.778.011-56.

Despacho/Decisão: Vistos.Em consulta ao sistema SIEL e Infojud este juízo 

não logrou êxito na localização do endereço do executado, desse modo, a 

intimação da parte executada por edital, é medida que se impõe.Posto isso, 

INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 1.357,41 (mil trezentos 

cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do 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).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207460 Nr: 20989-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA SUELEN CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

251,43 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 235/236 e 

287/292. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 

(cento e oitenta e seis reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 

65,43 (sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de 

Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207576 Nr: 18-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

251,43 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 132/133 e 

184/189. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 

(cento e oitenta e seis reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 

65,43 (sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 55,09 

(cinquenta e cinco reais e nove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de 

Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240185 Nr: 8058-48.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WILLIANS ALVES SANTOS, JULIANA HERRERO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO BUENO SUNBULAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORCELINO BUENO SUNBULAT, 

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: Posto isso, por tudo que dos autos constam e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da menor Isadora Herrero Sunbulat ao 

requerente Willians Alves dos Santos, ficando o pai biológico, Sr. Jorcelino 

Bueno Sunbulat destituído do poder familiar. Por consequência JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,I do 

CPC.Sem custas nos termos do artigo 141, § 2º do ECA.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-seApós o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

conforme determinado supra, cumprindo-se integralmente o art. 47 e §§ da 

Lei n° 8.069/90.Proceda-se com novo registro da criança constando-se o 

nome Isadora Herrero dos Santos, filha de Willians Alves dos Santos e 

Juliana Herrero da Silva, com avós paternos Sr. Célio Alves dos Santos e 

Sra. Lourdes da Silva Santos e avó maternos, Sr. Moacir Pereira da Silva e 

Sra. Maria Aparecida Herrero da Silva.Em seguida, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.Expeça-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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 08 de junho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192716 Nr: 9078-45.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR RIBEIRO DE LIMA, Cpf: 

85861855153, Rg: 12500585, Filiação: Rosinha Bernardo de Lima e Nilson 

Ribeiro de Lima, brasileiro(a), casado(a), Telefone 66-9612-5706. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.Custas pela parte exequente, contudo, por 

se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Após as 

anotações de praxe, arquivem-se os autos.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229950 Nr: 18441-22.2016.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSADO, KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLADIMIR ARAUJO DE OLIVEIRA, Cpf: 

04382454158, Rg: 235947848, 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: K. S. A. DE O., neste ato representada por sua 

genitora, Sra. KEDMA KETURA ARAUJO, por seu bastante procurador e 

advogado in fine assinado, vem respeitosamente à presença de V. Exa., 

com o devido acatamento propor a presente: AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 

DE GUARDA JUDICIAL c.c PEDIDOS LIMINARES Em desfavor de FLADIMIR 

ARAUJO DE OLIVEIRA, pelos fatos e direitos abaixo expostos: 1- SÍNTESE 

FÁTICA Tendo convivido maritalmente de fato, por mais de dois anos, os 

genitores da menor vieram a separar-se no mês de Junho do ano de dois 

mil e quinze. (...). Com o fim do relacionamento amoroso de fato dos 

genitores, a requerente/genitora pemanece com sua filha dando-lhe toda a 

assistência financeira, educacional, social e amorosa, vivendo todos 

familiar de muito carinho, amor e respeito. (...). Em síntese são os fatos 

que norteiam a presente ação. 2- DA MEDIDA DE URGÊNCIA DA TUTELA 

ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - ART. 300 e 303 DO CPC No 

presente caso não há quaisquer dúvidas acerca dos fatos narrados na 

inicial, pois, qualquer demora processual a criança poderá ficar exposta a 

toda sorte de dificuldades, mormente a verossimilhança nas alegações 

ensejando a probabilidade do direito, consubstanciando com a inexistência 

do perigo de irreversibilidade da medida de urgência porque a 

requerente/genitora de fato já está cuidando da mesma, necessitando 

somente da regularização para fins de representar o menor perante 

sociedade e órgãos públicos, mormente na escola, hospitais, planos 

médicos e odontológicos, etc. Sua Excelência, a Requetente/genitora não 

pode esperar até o final do processo para ter atendido seu direito e obter 

um provimento jurisdicional favorável e tempestivo, ou seja, ver tutelado 

um direito seu em um lapso temporal que não acarrete prejuízo à criança. 

(...). Desta forma, atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 303 do 

Código de Processo Civil, fazendo uso de tal mandamento legal requer-se 

a concessão da antecipação de tutela em caráter antecedente para que 

seja concedida a guarda provisória em caráter liminar de urgÊncia, para 

posteriormente, em sentença, ser expedido o termo de guarda definitiva. 

3- DA LIMINAR REQUERENDO ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM CARÁTER 

DE URGÊNCIA MEDIANTE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE 

ANTECEDENTE A criança é um ser em desenvolvimento e, justamente por 

isso, deve ser atendida com prioridade (Art. 4º, da Lei n. 8.069/90) nos 

pleitos que formular ao ente público, aqui considerado o Poder Judiciário. 

(...). 4- DO MÉRITO E DOS PEDIDOS FINAIS 4.1- DO PEDIDO DA GUARDA 

DEFINITIVA É certo que o deferimento judicial de guarda visa, 

precipuamente, regularizar a situação de fato existente, propiciando 

melhor atendimento da criança em todos os aspectos, nos termos do art. 

33 da lei n. 8.069/90 (...). A finalidade desta ação de guarda é apenas 

regularizar a posse sob a criança que de fato convive com a 

requerente/genitora, desde a separação do requerido/genitor, de modo tal 

que a autora e a menor concretizam reciprocamente um carinho e afeto 

enorme. (...). 4,2- DO REQUERIMENTO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS 

Como já demonstrado, a Autora exerce seu direito à pretensão alimentícia 

em desfavor de seu genitor, no importe de meio salário mínimo, haja vista a 

cômoda situação financeira que goza o Réu. (...). 5- DOS PEDIDOS Ante o 

exposto, requer de V. Exa. que digne-se em: 1. Deferir a medida liminar de 

urgência em caráter antecedente, determinando a expedição de termos de 

guarda provisória da criança à requerente/genitora, a fim de que 

permaneça na responsabilidade da requerente/genitora até a decisão final 

deste juízo, nos termos descritos no artigo 303 do Diploma Processual 

Civil; 2. Deferir a medida liminar de urgência em caráter antecedente, 

determinando ao requerido/genitor, para que pague mensalmente a quantia 

de R$440,00 a título de alimentos provisórios, nos termos descritos no 

artigo 303 do Diploma Processual Civil; 3. Ao final, julgue totalmente 

procedente a presente ação, sendo conferida à requerente/genitora a 

guarda definitiva de K. S. A. DE O., a fim de regularizar a posse de fato; 4. 

Confirmar, em sentença, a liminar pleiteada concernente aos alimentos 

provisórios, para que tornem definitivos nos exatos termos da referida 

liminar; 4. Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei n. 

1.060/50 e artigo 98 e 99 do CPC; 5. Intimar o Ulustre parquet; 6. Protesta 
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provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, 

especialmente pela prova documental em anexo, depoimentos pessoais e 

pela prova testemunhal e pericial, se necessária. 7. Expedir mandado de 

citação ao requerido, para que, caso queira, venha se defender. Dá-se à 

causa o valor de R$ 1.000,00 para fins fiscais. Nestes termos pede 

deferimento. Tangará da Serra-MT, 09 de Novembro de 2016. ANTÔNIO 

CORRÊA BRAGA FILHO - OAB/MT. 16.482.

Despacho/Decisão: (...) POSTO ISSO:I – CONCEDO a guarda provisória da 

menor Kaory Stheffani Araujo de Oliveira em favor de Kedma Ketura 

Araujo, ora requerente, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo, 

conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda provisória da 

menor em favor do requerente.II - DEFIRO o pedido de citação por edital do 

requeridoa) Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz 

necessária ainda à nomeação de curador especial.b) Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio curador especial a Defensoria Pública.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159172 Nr: 7894-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLAITON JOSE MORAIS, Cpf: 

97061948191, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima mencionado, para pagar o 

valor de R$ 2.987,84 (dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta 

e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 

1º). Conta Bancária para depósito: conta n. 12.506-7, agência 0804, 

Banco Sicredi, em nome do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Tangará da Serra - MT.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante de petitório e estando preenchidos os 

requisitos do art. 523 e 524, do CPC, prossiga-se o cumprimento de 

sentença, conforme as determinações contidas nesta decisão:Havendo 

requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de 

seu advogado, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 

1º).II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII).IV. Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art. 525); V. Decorrido em vazio o prazo 

de impugnação, CERTIFIQUE-se.VI. Realizadas a penhora e a avaliação, 

iniciar-se-á a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo 

único).Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de 

sentença.Expeça-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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279036 Nr: 8252-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DOS SANTOS DA SILVA, Cpf: 

04430630364, Rg: 034128222007-6, Filiação: Antonio Ascelino da Silva e 

Antonia dos Santos da Silva, data de nascimento: 25/12/1980, 

brasileiro(a), natural de Barra da Corda-MA, casado(a), aux. de câmara 

fria. 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: DEUSILENE PAIVA DE MORAIS SILVA, por meio de 

seus advogados do Núcleo de Prática Jurídica e Estágio Supervisionado - 

UNIJURIS, da Faculdade de Direito de Tangará da Serra da Universidade 

de Cuiabá - UNIC, campos de Tangará da Serra, que ao final assinam, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de EDSON DOS SANTOS DA SILVA, 

residente em lugar incerto e não sabido, (última informação que o mesmo 

estava morando em SURINAME), para isso expondo e requerendo: (...). 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS A título introdutório, as partes, no dia vinte 

e um de fevereiro de dois mil e três, casaram-se sob o regime de 

Comunhão Parcial de Bens, perante o Cartório de Registro Civil da 

Copmarca de Barra do Corda/MA. Dessa união nasceu somente um filho, 

EDSON DOS SANTOS, hoje com 14 anos. O Requerido, todavia, 

abandonou o lar aproximadamente no ano de 2012, há aproximadamente 6 

anos, que estão separados de fato, sendo que nunca mais tiveram 

contato, nem mesmo com familiares. Diante disso, não havendo 

possibilidade de reconciliação, a autora propõe a presente ação para que 

seja decretado seu divórcio; até porque já constituiu nova família, marido e 

filho. DO NOME A Requerente opta por voltar a usar o seu nome de 

solteira: DEUSILENE PAIVA DE MORAES. (...). DOS PEDIDOS E 

REQUERIMENTOS: Diante de todo o exposto, pede e espera a Requerente, 

que Vossa Excelência, julgue procedente o presenrte pedido, decretando 

o Divórcio Litigioso, determinando que seja expedido o mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil, onde realizou-se o matrimônio 

para as anotações de estilo. Outrossim, requer também: - A concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita (...); - A citação do requerido, por edital, 

para contestar a ação dentro do prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos 

efeitos da revelia e confissão; - A intervenção do Douto Representante do 

Ministério Público, para que se manifeste e acompanhe o feito até o seu 

ulterior julgamento; - Requer a autora voltar usar o nome de solteira, sendo 

DEUSILENE PAIVA DE MORAES. - Protesta, provar o alegado, pela 

produção de todas as provas em direito admitidas. Dá-se à causa o valor 

de R$1.000,00 (Hum mil reais) apenas para efeitos de alçada. Termos em 

que, Pede o deferimento. Tangará da Serra, 08 de maio de 2018. EDILENE 

MARIA TORQUATO VILLAR - OAB/MT 7204-B.

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, inc. II).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, 

art. 98).Considerando a impossibilidade de localização da requerida 

através dos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
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ante a ausência de dados necessários, cite-se a requerida Edson dos 

Santos da Silva, via edital.Não havendo manifestação nos autos, no prazo 

legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, NOMEIO curador especial, na pessoa do procurador da 

Defensoria Pública.Após, venham-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 11 de junho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257283 Nr: 22520-10.2017.811.0055

 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: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, faço a intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s), Dr. 

CARLOS ALBERTO PACIONATTO JUNIOR OAB/SP 214.264, FLAVIO 

AUGUSTO VALÉRIO FERNANDES OAB/SP 209.083, RAFAEL MORTARI 

LOTFI OAB/SP 236.623, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO OAB/MT 3213, PEDRO 

VICENTE LEON OAB/MT 2249, MARCELA LEÃO SOARES OAB/MT 7304-A 

e FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB 6848, dos termos da sentença a 

seguir parcialmente transcrita: "(...) Diante do exposto, tendo em vista a 

perda do interesse processual superveniente, não resta alternativa senão 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do CPC.Não há como impor condenação da 

parte requerida em verba de sucumbência, pois, ao final, não impôs 

resistência e acabou por depositar a quantia atualizada da dívida, como 

garantia, como faz ver o seguinte julgado:“PROCESSUAL CIVIL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS 

MEIOS ORDINÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.- O pedido de 

habilitação de crédito em inventário enseja a condenação em honorários 

desde que haja resistência do promovido.Hipótese, contudo, em que 

houve decaimento parcial do pedido, o que importa a compensação dos 

honorários, pela sucumbência recíproca.- Recurso conhecido e 

parcialmente provido.” (STJ - REsp 578.943/SC, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 04/10/2004, 

p. 320) (negrito nosso)P.I.C.CIÊNCIA ao MPE.CUSTAS já recolhidas.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257667 Nr: 22932-38.2017.811.0055

 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: ELIANE MONICA PARO, ESPOLIO DE ALCIDES 

MATTIUZO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o(s) advogado(s) da(s) parte(s), Dr. CARLOS 

ALBERTO PACIONATTO JUNIOR OAB/SP 214.264, FLÁVIO AUGUSTO 

VALÉRIO FERNANDES OAB/SP 209.083, RAFAEL MORTARI LOTFI 

OAB/SP 236.623, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO OAB/MT 3213, PEDRO 

VICENTE LEON OAB/MT 2249, MARCELA LEÃO SOARES OAB/MT 7304-4 

e FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB 6848, dos termos da sentença a 

seguir parcialmente transcrita: "(...) Diante do exposto, tendo em vista a 

perda do interesse processual superveniente, não resta alternativa senão 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do CPC.Não há como impor condenação da 

parte requerida em verba de sucumbência, pois, ao final, não impôs 

resistência e acabou por apresentar imóvel, como garantia, como faz ver 

o seguinte julgado:“PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM 

INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.- O pedido de habilitação de crédito em 

inventário enseja a condenação em honorários desde que haja resistência 

do promovido.Hipótese, contudo, em que houve decaimento parcial do 

pedido, o que importa a compensação dos honorários, pela sucumbência 

recíproca.- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp 

578.943/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/05/2004, DJ 04/10/2004, p. 320) (negrito nosso)P.I.C. 

CIÊNCIA ao MPE.CUSTAS já recolhidas.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216483 Nr: 7084-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB 7304-A, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o(s) advogado(s) da(s) parte(s), Dr. CARLOS 

ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB/SP 214.264, Dr. FLÁVIO AUGUSTO 

VALÉRIO FERNANDES OAB/SP 209.083, Dr. RAFAEL MORTARI LOTFI 

OAB/SP 236.623, Dr. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO OAB/MT 3213, Dr. 

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB/MT 3937, Dra. MARCELA LEÃO 

SOARES OAB/MT 7304-A, dos termos da sentença parcialmente 

transcrita: "(...) Diante do exposto, não obstante também a perda do 

interesse processual superveniente, diante da desistência, não resta 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE INCIDENTE, conforme 

interpretação do art. 485, inciso VIII, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Sem 

CUSTAS remanescentes, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC, haja vista 

que a composição amigável, de onde sobreveio o pedido de extinção, se 

deu antes da apreciação das contas. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo."

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215167 Nr: 6152-57.2016.811.0055

 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: CLAUDEMIR DEZINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. S. LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA TATIANA ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 20860A

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte requerida, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, instruir e retirar a Carta Precatória expedida 

para São Paulo-MT para oitiva de testemunhas, para fins de distribuição.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281394 Nr: 10139-33.2018.811.0055

 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: ELIZAIDE NUNES PEREIRA, PAMELA SANTOS DE 

ARAUJO, HIGOR VINICIUS SANTOS DE ARAUJO, CGNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281394.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, embora a parte autora tenha informado que não há interesse na 

designação de audiência de conciliação, conforme estabelece o § 4º do 

art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição.

Por essa razão, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de julho de 

2018, às 13:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

No que tange ao ônus da prova, conforme dispõe art. 5º da lei 6.194/74, a 

indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de 

trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, bem 

como culminado com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, em que 

aduz que o ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, 

indefiro a inversão do ônus da prova, visto que cabe ao autor provar a 

morte da vítima decorrente do acidente automobilístico, conforme narrado 

na petição inicial.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280679 Nr: 9512-29.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280679.

 Vistos,

 Intime-se a parte embargante para recolher no prazo de 15 dias o valor 

indicado às fls. 73 a título de custas, sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281011 Nr: 9807-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO MOTTA LTDA ME, MAIKON 

JONATAN SOARES DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 281011.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA 

PAIXÃO - OAB:10.105/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 104245.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

1.601/1.602 e fls. 1.606/1.608. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, seja 

intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver, devendo a intimação observar a regra dos §§ 2º e 3º do art. 513 

do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241197 Nr: 9252-83.2017.811.0055

 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: JULIANO MARCOS KLUSKOVISK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 241197.

 Natureza: Obrigação de fazer c.c. Indenização.

 Requerente: Juliano Marcos Kluskovski.

 Requerido: Banco Itaú Unibanco S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação por 

danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em 02 de março de 

2017 por Juliano Marcos Kluskovski em face de Banco Itaú Unibanco S.A., 

ambos já qualificados nos autos.

 Em síntese, alegou a parte autora que era proprietário do veículo 

Toyota/Corolla GLI, ano/modelo: 2014/2015, placa: QBX-5078, renavam nº 

01033443228, sendo que na data de 23/09/2016 recebeu uma ligação de 

uma pessoa solicitando informações sobre o veículo, afirmando que havia 

anúncio de venda no site da OLX.

 Contou que acessou o referido site e constatou o anúncio de venda de 

seu veículo, tendo, então, registrado boletim de ocorrência noticiando 

esses fatos, além de ter entrado em contato telefone junto à Delegacia da 

cidade de Aruanã-GO.

 Relatou que após esses fatos, vendeu o veículo ao Sr. José Honorio 

Paulino, contudo, ao providenciar a transferência junto ao Detran-MT, foi 

verificado a existência de um financiamento em favor da requerida, em 

nome de Douglas Silva Rodrigues.

 Informou que após diligências, conseguiu cópia do documento do veículo 

clonado, sendo possível verificar a existência de erros grosseiros, além 

de ter sido constatado que o número de certificado de registro do veículo 

clonado, havia sido furtado da agência do Detran-MT de Nossa Senhora 

do Livramento-MT.

 Esclareceu que como o veículo foi financiado em nome de Douglas Silva 

Rodrigues, o sistema do Detran-MT exige que primeiramente o veículo seja 

transferido a ele e somente depois a terceiro, alegando, assim, ser 

necessário que a requerida cancele o procedimento e não somente 

informe a baixa.

 Alegou que houve falha na prestação de serviço pela requerida, pois não 

augiu com a cautela necessária ao realizar o financiamento, devendo 

assim, ser responsabilizada.

 Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte 

requerida procedesse o cancelamento do lançamento do registro de 

gravame do veículo objeto dos autos, gravado em nome de Douglas Silva 

Rodrigues.

 No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 

15.000,00.

 Pugnou ainda pela inversão do ônus da prova. Instruiu a inicial com os 

documentos de fls. 19/35.

 A inicial foi recebida às fls. 39/41, tendo sido postergada a análise do 

pedido de tutela de urgência. A inversão do ônus da prova foi deferida.

 Às fls. 44 foi realizada audiência de conciliação, no entanto, não houve 

composição.

A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 42v), apresentou contestação 

às fls. 47/49, alegando que não pode ser condenada a indenizar a parte 

autora, uma vez que os fatos ocorreram exclusivamente por culpa 

exclusiva de terceiro.

Impugnou o valor da indenização pretendida e alegou ser incabível a 

inversão do ônus da prova.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 50/51.

Às fls. 62/66 a parte autora apresentou impugnação à contestação e 

reiterou o pedido de tutela de urgência.

 Às fls. 67 foi certificada a intempestividade da impugnação à 

contestação.

Às fls. 68 foi deferida a tutela de urgência, sendo ainda determinada a 

permanência dos autos da impugnação à contestação e do documento de 

fls. 66. Foi também determinada a intimação da parte requerida acerca do 

referido documento e para que as partes informassem o interesse na 

produção de outras provas.

A parte requerida, às fls. 70, requereu o julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 71/72 a parte autora informou que o gravame não havia sido 

baixado e requereu fosse oficiado diretamente ao Detran-MG, bem como 

pugnou também aplicação de multa por litigância de má-fé. Por fim, 

informou não ter interesse na produção de outras provas.

Às fls. 74/80 a parte requerida informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento contra a decisão de fls. 68.

Às fls. 81/83 foi informado acerca do deferimento parcial da liminar 

pleiteada no recurso de agravo de instrumento, para conceder à parte 

requerida o prazo de 20 dias para o cumprimento da obrigação.

Às fls. 85 foi determina a intimação da parte requerida para, no prazo de 

48 horas, comprovar o cumprimento da tutela de urgência concedida às 

fls. 68 e caso não fosse comprovado, foi deferido o pedido de expedição 

de ofício ao DETRAN-MG.

Às fls. 89 a parte requerida pugnou pela concessão de mais 20 dias para 

o cumprimento da tutela de urgência.

 Às fls. 91 foi oficiado o DETRAN-MG, sendo que às fls. 101/102 foi 

informado o cumprimento da determinação.

Às fls. 100 a parte requerida requereu a juntada do comprovante da baixa 

do gravame.

 Às fls. 105/106 a parte autora informou que a baixa do gravame somente 

ocorreu em 20/12/2017. Requereu o julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte autora pretende a condenação da parte requerida à obrigação de 

fazer, consistente no cancelamento do registro de gravame no veículo 

objeto dos autos, gravado em nome de Douglas Silva Rodrigues, bem 

como em indenização por danos morais.

 Conforme documentos colecionados nos autos, a parte autora comprovou 

que o certificado de registro do veículo Toyota/Corolla GLI, ano/modelo: 

2014/2015, placa: QBX-5078, renavam nº 01033443228 foi clonado, tendo 

o veículo sido fraudulentamente transferido para Douglas Silva Rodrigues 

que, por sua vez, realizou contrato de financiamento com a parte 

requerida, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, conforme se 

infere do extrato de fls. 73.

 Em sua peça contestatória, a parte requerida não negou a ocorrência da 

fraude e do financiamento, todavia, alegou fatos ocorreram 

exclusivamente por culpa exclusiva de terceiro.

 O artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a 

reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos 

serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.

 A excludente de responsabilidade alegada pela parte requerida, de culpa 

exclusiva de terceiro não merece ser acolhida, pois ela não demonstrou 

ter adotado todas as medidas necessárias para verificar a lisura das 

informações e autenticidade dos documentos apresentados pelo terceiro 

contratante.

 Assim, não há que se afastar a culpa da parte requerida, pela falha no 

serviço, já que não houve comprovação de que ela realizou as diligências 

necessárias para que a fraude fosse evitada.

 Nesse sentido:

“PROCEDÊNCIA, INDENIZAÇÃO, DANO MATERIAL, DANO MORAL, 

FINANCIAMENTO, VEÍCULO AUTOMOTOR, FRAUDE, TERCEIRO, 

NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, RISCO CONTRATUAL. 

PROCEDÊNCIA, REDUÇÃO, INDENIZAÇÃO, DANO MORAL, ADEQUAÇÃO, 

VALOR, EXTENSÃO, DANO, APLICAÇÃO, JUÍZO DE RAZOABILIDADE, 

PROPORCIONALIDADE, INADMISSIBILIDADE, ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA”. (TJDF. Ap. 20080111230876APC, Relator: Antoninho Lopes, 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 

14/04/2014. Pág.: 106).
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 Uma vez evidenciada a fraude no financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia realizado pela parte requerida, a inserção 

do gravame sobre o veículo da parte autora se mostra ilegítima, razão pela 

qual, deve ser imposto à parte requerida a obrigação de proceder o 

cancelamento do gravame lançado no registro do veículo objeto dos autos.

 No que tange ao pedido de indenização por danos morais, sua ocorrência 

é evidente, haja vista a conduta ilícita praticada pela parte requerida em 

inserir restrição indevida junto ao registro do veículo da parte autora, 

impossibilitando a transferência da propriedade e expondo-o a 

constrangimentos perante o comprador, o que justifica a indenização, 

como forma de compensar os dissabores experimentados.

Neste aspecto, coleciono o seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GRAVAME C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À 

AUTORA, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CELEBRADO 

MEDIANTE FRAUDE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DEVER DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE EFETUAR O CANCELAMENTO DO 

REGISTRO, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE DEFEITO DO 

SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO PELA RÉ CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIRO FALSIFICADOR NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL 

CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. I - A 

indevida inscrição de gravame, motivada pelo suposto inadimplemento de 

contrato de financiamento bancário de veículo, com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia, celebrado mediante fraude, resulta em dano moral 

passível de ser indenizado. II - Para a fixação do valor do dano moral 

levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em 

nível de orientação central, a ideia de sancionamento”. (TJSP; Apelação 

0183440-78.2009.8.26.0100; Relator (a): Mendes Gomes; Órgão Julgador: 

35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/03/2013; Data de Registro: 12/03/2013).

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta 

agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano 

moral em favor da parte requerente.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para impor à parte requerida a obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do gravame pendente sobre o veículo chassi nº 

9BRBLWHE0F0020723, renavan nº 01033443228, gravame/UF: 

12322471/MG, financiado: Douglas Silva Rodrigues, nº contrato: 

470306853 (conforme documento de fls. 66), junto ao órgão ou entidade 

executivo de trânsito competente, bem como condenar ao pagamento do 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos 

causados a parte autora, ficando confirmada a liminar concedida às fls. 

68.

Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o 

julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, com 

fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil 

condeno a parte requerida ao pagamento, por inteiro, das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor 

da condenação.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248971 Nr: 15754-38.2017.811.0055

 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: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEONIR DALLA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Autos nº. 248971.

Vistos,

 Considerando que a parte requerida também alegou no processo cód. nº 

248976, que tramita na 5ª Vara Cível, a ocorrência de conexão com a 

presente ação, para que não haja decisões conflitantes, determino que 

seja oficiado àquele juízo solicitando informações se referido pedido já foi 

apreciado.

 Caso não tenha sido ainda apreciado, para melhor análise do pedido, 

solicite-se cópia da petição inicial, dos documentos constitutivos do 

crédito, petição em que a parte requerida alega a existência de conexão e 

outras que reputar ser relevante.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248975 Nr: 15757-90.2017.811.0055

 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: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEONIR DALLA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Autos nº. 248975.

Vistos,

 Considerando que a parte requerida também alegou no processo cód. nº 

248976, que tramita na 5ª Vara Cível, a ocorrência de conexão com a 

presente ação, para que não haja decisões conflitantes, determino que 

seja oficiado àquele juízo solicitando informações se referido pedido já foi 

apreciado.

 Caso não tenha sido ainda apreciado, para melhor análise do pedido, 

solicite-se cópia da petição inicial, dos documentos constitutivos do 

crédito, petição em que a parte requerida alega a existência de conexão e 

outras que reputar ser relevante.

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255439 Nr: 21005-37.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255439.

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o retorno do AR às fls. 39 se deu pelo 

motivo de “mudou-se”, todavia, o endereço destinado é diverso ao 

descrito na qualificação da autora, visto que na qualificação na exordial o 

domicilio é na Rua Celso Rosa Lima, antiga Rua 26, e no AR o logradouro 

descrito é a Rua 44, atual Rua Jovino Pedro do Nascimento, desse modo 

intime-se pessoalmente a parte requerida no endereço indicado na 

exordial para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Tangará da Serra-MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104788 Nr: 3552-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PANASOLO KIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 104788.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 180/181, expeça-se referida carta precatória 

para citação do executado a ser distribuída na Comarca de Várzea 

Grande, conforme fls. 175.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238720 Nr: 6135-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MASSA FALIDA DA TEIXEIRA 

JUNIOR COM. CEREAIS E MANUFATURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA TORRES MILANI - 

OAB:27523-OAB-MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:PR: 23.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 238720.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 25 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de devolução da presente 

missiva.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126083 Nr: 5045-85.2010.811.0055

 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: MARCOS VINICIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 126083.

 Natureza: Indenizatória.

 Requerente: Marcos Venicio de Medeiros.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de ressarcimento c/c indenização por perdas e danos 

ajuizada em 05 de agosto de 2010 por Marcos Venicio de Medeiros em 

face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos.

 Alega a parte Requerente, em resumo, que é correntista do banco 

Requerido, titular da conta bancária poupança-ouro nº 100.017.395-7, 

agência 0787-0, na cidade de Diamantino/MT.

Aduz que em 20.06.89 foi aberta uma conta poupança em seu nome por 

força de um inventário, tendo ficado para cada herdeiro a quantia de CR$ 

385,00 (trezentos e oitenta e cinco cruzados).

Segue narrando que, ao buscar informações junto ao Banco do Brasil, 

agência de Tangará da Serra/MT, o mesmo apresentou cópias de extratos 

de sua conta poupança desde a sua abertura até a data de última retirada.

Afirma que ficou transtornado ao serem apresentadas as cópias 

microfilmadas, confirmando sua retirada e sua assinatura, tendo em vista 

que jamais fez qualquer retirada, tratando-se de uma falsificação 

grosseira, facilmente perceptível.

Tentada a resolução do conflito de forma amigável, apresenta o 

Requerente que não foi possível, motivo pelo qual requer a 

responsabilização do Requerido pelos danos financeiros e morais.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/29.

Às fls. 31 foi determinada a emenda da inicial, haja vista a ausência de 

pedido de gratuidade de justiça.

O Requerente, às fls. 32/33, emendou a inicial, tendo a mesma sido 

recebida às fls. 34, oportunidade na qual foi deferido o benefício da justiça 

gratuita e determinada a citação do Requerido.

Citado às fls. 37, o Requerido apresentou contestação às fls. 38/58, 

juntando os documentos de fls. 59/84.

Sustenta o Requerido, em preliminar, a ausência do interesse de agir do 

Requerente, bem como a inexistência de ato ilícito. No mérito, alega a 

inexistência do nexo causal, do dano, moral e material, e da ausência de 

sua comprovação. Afirma ainda a culpa exclusiva da parte Requerente.

Por fim, pugna pela improcedência da ação.

Às fls. 85/89, o Requerido juntou a microfilmagem referente ao 

comprovante de saque.

A contestação foi impugnada às fls. 91/93, tendo o Requerente reiterado 

os pedidos contidos na exordial.

Tentada a conciliação, restou a mesma inexitosa, conforme fls. 96.

O feito foi saneado às fls. 113, oportunidade na qual foram rejeitadas as 

preliminares suscitadas, bem como foi deferida a produção de prova 

testemunhal e pericial.

Às fls. 143 foi deferida a inversão do ônus da prova.

Às fls. 148 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião na 

qual foi ajustada a realização da prova pericial grafotécnica, sob as 

expensas do Requerido.

Realizados alguns atos processuais, o laudo pericial documentoscópico 

foi juntado às fls. 287/297, tendo o perito concluído pela convergência das 

cópias das assinaturas questionadas com o padrão gráfico do 

Requerente, sugerindo que as cópias tiveram origem em matrizes 

idênticas.

Às fls. 300/301 o Requerente sustenta que o laudo pericial é inconclusivo, 

tendo em vista que os documentos originais não foram juntados.

 Por outro lado, o Requerido, às fls. 302, reitera as conclusões do perito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo a analisar o 

mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

 Pretende a parte Requerente a responsabilização do banco Requerido 

pelos danos financeiros e morais sofridos em decorrência da falsificação 

de sua assinatura que acarretou o saque do montante que se encontrava 

depositado em sua conta poupança-ouro.

Pois bem. Compulsando aos autos e as provas produzidas, verifico que o 

fundamento basilar da presente lide trata-se da suposta falsificação da 

assinatura do Requerente, eis que o mesmo aduz que não realizou o 

saque dos valores de sua conta poupança, nem assinou qualquer 

documento referente ao saque.

Aduz o Requerente que os documentos juntados aos autos às fls. 26 e 

28, referentes ao saque, apresentam uma assinatura falsificada, haja 

vista que não corresponde com a sua.

Com o intuito de esclarecer se as assinaturas questionadas são ou não 
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verdadeiras, ou seja, se foram ou não os documentos assinados pelo 

Requerente, foi realizada uma perícia grafotécnica.

Imperioso ressaltar que para a realização da referida perícia, foi utilizado 

pelo perito, para embasamento, vários exemplares das assinaturas 

originais do Requerente (fls. 280/281).

Realizada a análise acerca da autenticidade das assinaturas constantes 

nos documentos questionados, cumpre-me transcrever a conclusão tida 

pelo perito. Vejamos:

“Do todo exposto, conclui o Perito do Juízo, signatário do presente Laudo 

Pericial, que as cópias de assinatura suspeita constante dos documentos 

“Cópias de Documentos de Saque de Poupança-Ouro”, trazidos à 

apreciação pericial, apresentou características preponderantemente 

convergentes em relação aos padrões gráficos de Marcos Venício de 

Medeiros, as quais sugerem que as cópias em questão tiveram origem em 

matrizes autênticas. (...)”

Assim sendo, tendo em vista a conclusão obtida pelo perito, de 

convergência das cópias dos documentos de saque e dos padrões 

gráficos do Requerente, sugerindo a sua autenticidade, entendo que as 

assinaturas questionadas pelo Requerente não são falsificadas, pelo 

contrário, correspondem a sua própria assinatura.

Em que pese as insurgências da parte Requerente às fls. 300/301, 

alegando que o laudo pericial é inconclusivo, não lhe assiste razão, pois 

ainda que não tenham sido juntados os documentos originais, resta 

cabalmente comprovado por meio das microfilmagens e demais provas a 

veracidade dos documentos.

Outrossim, dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei 5.433/68, que regula a 

microfilmagem de documentos oficiais, que os microfilmes terão o mesmo 

valor que os documentos originais. In verbis:

“Art. 1º É autorizada, em todo o território nacional, a microfilmagem de 

documentos particulares e oficiais arquivados, estes de órgãos federais, 

estaduais e municipais.

§ 1º Os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as certidões, os 

traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes 

produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou 

fora dele.”

Deste modo, a não juntada dos documentos originais não acarreta nenhum 

prejuízo, tendo em vista que a microfilmagem produz o mesmo efeito.

Para corroborar, colaciono os seguintes julgados em casos análogos:

“PRELIMINARES – Ausência de fundamentação – Descabimento – 

Preenchimento de todos os requisitos do art. 458 do CPC e art. 93, IX da 

Constituição Federal – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas 

dos autos aptas ao julgamento da causa – Preliminares rejeitadas. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Saque realizado 

há mais de três anos em conta poupança – Insurgência do poupador – 

Instituição financeira que, em resposta, apresentou comprovante de 

saque, devidamente assinado pela poupadora – Perícia grafotécnica que 

concluiu pela autenticidade da assinatura – Demonstração de saque 

devidamente realizado pela autora – Sentença mantida com fundamento no 

art. 252 do RITJ – Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 

1007904-03.2016.8.26.0161, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de 

Julgamento: 02/06/2017, 14ª Câmara de Direito Privado)

“APELAÇÃO COM REVISÃO - Ação Indenizatória - Danos morais - 

Repetição de indébito - contrato bancário saque efetuado pelo próprio 

autor assinatura compatível com os demais documentos dos autos perícia 

grafotécnica desnecessária dano moral ausência de responsabilidade do 

réu improcedência sentença mantida recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

0018053-97.2012.8.26.0005, Relator: Claudia Sarmento Monteleone, Data 

de Julgamento: 08/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado)

Assim sendo, resta evidente que não houve falsificação da assinatura do 

Requerente, tendo o mesmo realizado os saques de sua conta poupança.

Nessa toada, não tendo sido comprovada a falsificação alegada pelo 

Requerente, improcede igualmente a responsabilização do Requerido 

pelos supostos danos financeiros e morais, eis que não havendo nenhum 

ato ilícito praticado pelo banco, não se encontram preenchidos os 

pressupostos necessários da responsabilidade civil, motivo pelo qual não 

há razões para responsabilizar o Requerido.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

sendo que a título de sucumbência, condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, tal 

condenação suspensa, haja vista o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 24514-73.2017.811.0055

 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: JANDIRA DANTAS DINIS MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAIR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO FRANKE DAHINTEN - 

OAB:81107/RS, Paulo Roberto do Nascimento Martins - 

OAB:28992/RS

 Certifico que, a contestação de fls. 280/320 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238681 Nr: 6116-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYCAR TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 14/05/018, para a parte autora 

efetuar o pagamento da complementação da Oficial de Justiça, apesar de 

ter sido devidamente intimada da certidão de fls.56 pelo DJE, conforme 

certidão de fls.57, portanto encaminho os autos para intimação pessoal da 

parte autora.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111813 Nr: 2012-24.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JULIANA CIRIACO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES MARAJA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14.160 MT, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 803, intimo as partes 

para manifestarem, no prazo comum de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140433 Nr: 10998-93.2011.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT
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 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, remeto os autos ao setor de expedição de 

matéria imprensa, a fim de que as partes sejam intimadas para 

manisfestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141156 Nr: 476-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGO E TEIXEIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, remeto os autos ao setor de expedição de 

matéria imprensa, a fim de que as partes sejam intimadas para 

manisfestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192314 Nr: 8750-18.2015.811.0055

 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: ANA PAULA MARQUES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimoas partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185113 Nr: 2742-25.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148403 Nr: 8291-21.2012.811.0055

 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: JOSIAS LUIZ CARLOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256809 Nr: 22079-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLETE BENEDITO VENTURA, Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.31, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140857 Nr: 165-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILLIAM CLAUDINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o executado para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161058 Nr: 11409-68.2013.811.0055

 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: C. L. M. DE ARAUJO ME, CARMEM LUCIA MENDES DE 

ARAUJO OLYNTHO, MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que, decorreu em 03/05/2018, o prazo para as partes se 

manifestarem acerca de certidão de fl. 1407, permanecendo inertes, 

apesar de intimadas através de DJE n° 10242, publicado na data de 

24/04/2018.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178210 Nr: 20330-79.2014.811.0055

 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: EDINALVA BASÍLIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 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
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196196 Nr: 11833-42.2015.811.0055

 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: NIVALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

112, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150219 Nr: 10248-57.2012.811.0055

 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: GETULIO VARGAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que 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.: 266250 Nr: 29351-74.2017.811.0055

 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: MERIELLE APARECIDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267160 Nr: 30033-29.2017.811.0055

 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: SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA 

AGRICULTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21.902-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281966 Nr: 10600-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA GOMES RUBIO

 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:

 Processo nº. 10600-05.2018 (Cód. 281966)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, vislumbro que a presente execução provisória visa à 

implantação do benefício previdenciário, assim, considerando que as 

sentenças que imponham obrigação de fazer e não fazer demandam 

execução imediata e ex officio, consoante interpretação do artigo 536 do 

NCPC, dispensando, desta forma, formação de feito executivo, mas tendo 

em vista que no caso em apreço, a ação principal na qual foi proferida a 

sentença objeto de cumprimento será encaminhada à Superior Instância, 

havendo ou não a interposição de eventual recurso, devido a necessidade 

de remessa necessária, não entrevejo qualquer óbice à formação de 

instrumento em apartado para fins de execução, tal como se afigura o 

caso dos autos.

Ademais, a sentença em execução preenche os requisitos previstos no 

artigo 522 , parágrafo único e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

não encontrando óbice na Lei nº. 9.494/97, razão pela qual, proceda-se 

com a intimação do executado, para que implante o benefício deferido no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais) a título de astreintes, a ser descontado em folha de 

pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281967 Nr: 10602-72.2018.811.0055

 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: SAULO ROSANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10602-72.2018 (Cód. 281967)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fls. 76-v, recebo o presente feito e, na sequência, 

determino a intimação das partes para, querendo, convalidar os atos, bem 

assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 (em substituição legal)

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271139 Nr: 2098-77.2018.811.0055

 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: JAYSON APARECIDO JOENCK
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

 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: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:29684 RS, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522, TIAGO GALLAS - 

OAB:16888

 Autos n.º 176776

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e 

morais promovida por Adriano Heringer Sauer em desfavor de AGCO do 

Brasil Comércio e Indústria Ltda e Agro Oeste Comercial Ltda.

Assevera para tanto que adquiriu na concessionária da segunda 

requerida um trator agrícola MF 7180/4 fabricado pela primeira requerida e 

que o mesmo passou a apresentar reiterados problemas atinentes a 

consumo e perda de potência, sendo que o veículo foi encaminhado a 

concessionária por diversas vezes para a solução do problemas, tendo 

suportado despesas, apesar da vigência da garantia do veículo.

 Assim, em razão de tal frustração pugnou pela substituição do trator, 

tendo a segunda requerida informado que não poderia realizar a 

substituição em razão do término da garantia.

Pleiteia assim, ser indenizado em razão das despesas que teve com o 

trator, no montante de R$ 67.226,77, indenização por danos morais e a 

substituição do produto.

A inicial foi recebida a fls.67/68, sendo deferida parcialmente a liminar.

Devidamente citada a empresa Agro Oeste Comercial Ltda apresentou 

contestação a fls. 99 e seguintes, defendendo a regularidade dos 

procedimentos de revisão do trator, inaplicabilidade do CDC e de se 

inverter o ônus da prova, decurso do prazo decadencial previsto no artigo 

18§ 2 do CDC.

No mérito, destaca que inexistiria vicio oculto no motor, decorrendo os 

problemas aventados na inicial, falhas na utilização e manutenção do 

trator, destacando-se uso de combustível inadequado. Consigna ainda que 

realizou os reparos necessários decorrente da garantia do trator. Por fim, 

pugnou pela substituição da garantia dada para fins de antecipação de 

tutela.

Por sua vez a requerida AGCO do Brasil Comércio e Industria Ltda 

apresentou contestação a fls. 198 e seguintes pugnando em sede de 

preliminar pela inclusão do agente financeiro. Caducidade do direito de 

substituição do trator. No mérito defende a inexistência de vicio no produto 

e consequente inexistência de danos a serem reparados, refutando 

inclusive a inexistência de dano moral

Às fls. 319 o autor apresentou impugnação, destacando a ilegitimidade 

passiva do Banco de Lage Landen do Brasil S/A, a aplicabilidade do CDC e 

a não ocorrência do prazo Decadencial, visto que o termo inicial deve ser 

contado do último reparo realizado pela concessionária requerida

Às fls. 396 e seguintes foi proferido despacho saneador, sendo acolhida 

a aplicabilidade do CDC ante a vulnerabilidade técnica do autor, 

invertendo-se o ônus da prova.

Foi ainda afastadas as preliminares atinentes a irregularidade da formação 

do polo passivo e de decadência, sendo deferida a produção de prova 

pericial.

Designado perito o mesmo apresentou laudo a fls. 561/597, sendo 

oportunizada a manifestação das partes sobre o laudo, bem como sobre o 

interesse na produção de prova oral.

O autor se manifestou a fls. 594/598, pugnando pelo julgamento 

antecipado enquanto os requeridos se manifestaram pela improcedência 

da presente demanda, apresentando pareceres técnicos. Não tendo 

quaisquer das partes manifestado pelo interesse de produção de prova 

oral.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos e inexistindo qualquer 

interesse das partes na produção de prova oral, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

Inicialmente, cumpre consignar que as preliminares já foram devidamente 

afastadas quando do saneamento do feito. Assim,, passo a análise do 

mérito.

Primeiramente, cumpre observar que a despeito do laudo pericial indicar 

que no momento o maquinário agrícola encontra-se em condições normais 

de funcionamento é certo que é incontroverso nos atos que o 

equipamento apresentou reiteradamente problemas quanto ao 

funcionamento, passando por pelo menos duas retificas em seu motor, 

cuja solução demandaram tempo superior ao lapso legal de 30 dias, se 

mostrando controversa apenas a causa do defeito, ou seja se a reiterada 

deterioração do motor decorreu de mal uso ou vício oculto no mesmo.

Neste ponto, a pericia se mostrou inconclusiva, na medida inexistiam 

elementos técnicos que permitissem ao perito imputar as falhas no motor a 

vício do produto ou má utilização, e sendo certo que inexistem outros 

elementos nos autos que permitam concluir a causa do mal funcionamento, 

considerando-se a inversão do ônus já fixada, reputo que deve o mal 

funcionamento do motor do trator a vício oculto do maquinário.

Portanto, em que pese os requeridos tentem justificar a reiterada falha do 

motor a utilização indevida do mesmo é certo que nada foi demonstrado 

nesse sentido, sendo portanto imputável aos requeridos a 

responsabilidade em solucionar o problema dentro do prazo de 30 dias, 

não cabendo ao consumidor suportar demoras demasiadas por deficiência 

na rede de distribuição de peças das requeridas, ficando, evidenciada sua 

desídia.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ALEGAÇÃO DE 

FREQUENTES PROBLEMAS MECÂNICOS DE DIVERSA NATUREZA SEM 

EFETIVA SOLUÇÃO TÉCNICA OBRIGANDO O AUTOR A RETORNAR À 

CONCESSIONÁRIA-RÉ MUITAS VEZES POR LONGO PERÍODO. 

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DEPOIS DE OITO MESES. PROVA PERICIAL QUE 

APONTOU ESTABILIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO DE 30 DIAS PARA 

SANAR O DEFEITO. NÃO CUMPRIMENTO. INSATISFAÇÃO, 

DESCONTENTAMENTO E DESCONFIANÇA COM O PRODUTO. PEDIDO DE 

RESCISÃO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. 

POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RECURSO 

IMPROVIDO. Retirado da concessionária-ré, o veículo adquirido pelo autor 

apresentou muitos problemas mecânicos das mais variadas formas. Por 

isso, o veículo foi levado à concessionária muitas vezes, mas sem uma 

solução definitiva. Depois de oito meses, a ré substituiu uma peça que, na 

visão da perícia técnica judicial, trouxe estabilização. Contudo, a essa 

altura, o autor já havia perdido a confiança no produto que por ser novo, 

não era de se esperar que fosse lhe trazer tamanha insatisfação e 

aborrecimento, frustrando, legitimamente a sua expectativa. Por isso, 

juntou todas as provas e documentos para comprovar o fato constitutivo 

do direito alegado, o que autoriza acolher o pedido de rescisão do negócio 

e a imediata restituição do preço pago. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. VÍCIO 

DO PRODUTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE FREQUENTES PROBLEMAS MECÂNICOS DE DIVERSA 

NATUREZA SEM EFETIVA SOLUÇÃO TÉCNICA OBRIGANDO O AUTOR A 

RETORNAR À CONCESSIONÁRIA-RÉ MUITAS VEZES POR LONGO 

PERÍODO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DEPOIS DE OITO MESES. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA-RÉ. POSSIBILIDADE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA PELOS FORNECEDORES 

ATUANTES NA CADEIA DE CONSUMO. HIPÓTESE DO ART. 7º, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇÃO DO § 1º, DO ART. 25 DA 

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 

18 do CDC, a responsabilidade por eventual dano é imputada a toda cadeia 
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de fornecedores, não importando quem contratou com o consumidor. A 

regra prevista no parágrafo único, do art. 7º, do CDC, assegura que, 

tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Daí por que não 

há como afastar a legitimidade da concessionária-ré para integrar o posso 

passivo da presente demanda. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO NOVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIO DO PRODUTO. 

DEFEITO NO MOTOR. TROCA DO CABEÇOTE. PRAZO DE SANAÇÃO NÃO 

OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 18 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA 

EXPECTATIVA DO AUTOR. LONGO PERÍDO SEM EFETIVA SOLUÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DEPOIS DE OITO MESES. ARBITRAMENTO EM R$ 

7.000,00. CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 

DESNECESSIDADE DE REVISÃO. RECURSO IMPROVIDO. O não 

atendimento pronto e eficiente ao consumidor, traduzido de injustificável 

demora na substituição da peça mecânica causou, efetivo aborrecimento 

que ultrapassou a esfera da normalidade. O autor precisou retornar muitas 

vezes à concessionária-ré, pois a cada etapa, novo problema surgia. 

Depois de oito meses, a concessionária substituiu o cabeçote do motor e 

realizou a troca do radiador, o que teria deflagrado certa estabilização do 

produto, mas a essa altura, a frustração da legítima expectativa no veículo 

estava totalmente afetada. No caso, os transtornos vividos pelo autor 

chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que 

possibilita a manter a reparação nesse aspecto sem que se reduza o valor 

da condenação fixada em R$ 7.000,00.(TJ-SP - APL: 

00131478920118260008 SP 0013147-89.2011.8.26.0008, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 01/09/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/09/2015)

Concluído, reputando-se, em razão a inversão do ônus da prova e 

ausência de demonstração de que os defeitos decorreram de culpa do 

consumidor nos autos que o maquinário adquirido apresentou inicialmente 

defeito dentro da garantia e que tal vício não foi sanado em 30 dias da 

apresentação inicial, sendo reiteradamente submetido a retifica, como se 

mostrou recorrente, conforme se extrai da informação de que o veículo, 

de rigor o acolhimento da pretensão do autor em receber veículo 

equivalente e novo.

Destaque-se que não há que se falar em vantagem ilícita ao autor no 

recebimento do veículo novo em detrimento do usado, eis que tal 

substituição se justifica no imperativo legal, que fixa o termo pelo qual o 

consumidor é obrigado a aceitar o produto defeituoso reparado pelos 

fornecedores, não se mostrando justificável impor ao consumidor aceitar 

produto que se mostrou de difícil e incerto reparo e que apresenta defeitos 

recorrentes, não obstante no momento se encontre em condições normais 

de funcionamento..

Da mesma forma, tendo ficado patente nos autos que o maquinário foi 

apresentado inicialmente em 23/7/2013 (fls. 43) corrigido em 13/9/2013 e 

apresentado vício recorrente em 11/2/2014 (fls. 50) corrigido em 

22/5/2014, o que em muito ultrapassa o prazo previsto no § 1º do art. 18 

do CDC, bem como o parâmetro da normalidade, deve ser ressarcida dos 

danos sofridos pela demora na reparação do maquinário

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS - VEÍCULO - CONSERTO - CONCESSIONÁRIA - 

DEMORA EXCESSIVA - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - 

INOCORRÊNCIA. - 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, a teor do art. 14, CDC. - A demora excessiva e 

injustificada para reparos e entrega de veículo, implica em falha na 

prestação dos serviços, passíveis de indenizar os danos materiais 

decorrentes. - O dano moral tutelado pelo direito é aquele que fere 

sobremaneira a intimidade da pessoa, pelo que meros dissabores 

decorrentes do cotidiano e de descumprimento contratual não devem ser 

erigidos ao "status" de danos morais”. (TJMG -Apelação Cível 

1.0245.12.007318-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2016, publicação da súmula em 

02/03/2016) (negrito nosso)

Com relação aos danos materiais, contudo, a parte autora pretende o 

ressarcimento do equivalente às despesas de locação de maquinário em 

que pese os valores de locação indicados nos recibos apresentados pelo 

autor tenham sido corroborados pelo laudo pericial é certo que os mesmos 

não podem ser acolhidos cumulativamente, visto que o recibo emitido em 

20 de maio de 2014 incluiu os períodos indicados no recibo emitido 

anteriormente, podendo ser apenas acolhido o recibo mais amplo, razão 

pela qual deve ser acolhido o pleito indenizatório atinente a locação, 

apenas em relação ao montante de R$ 24.000,00.

Quanto as despesas de manutenção é certo que as revisão periódicas 

são necessárias a preservação da garantia e não guardam qualquer 

conexão com o vício ora reconhecido, não se mostrando indenizáveis. 

Contudo é certo que as notas de fls. 41 e 54 não se refere a revisão 

periódica e sim custos atinentes a reparos relacionados ao vicio cuja 

responsabilidade ora foi definida como sendo dos requeridos, sendo de 

rigor a procedência da indenização quanto a tais valores, quais sejam 

respectivamente, R$ 8.043,82 eR$ 825, 00.

No que tange aos danos morais, a prestação de serviço não ofereceu as 

condições que dele se esperava, ou seja, fora defeituoso, o que redundou 

em prejuízos de ordem moral à parte autora, devendo ser, então, 

indenizada.

Assim, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e 

dissabores em razão da demora no conserto do maquinário, faz jus à 

indenização por danos morais.

 A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DEMORA NO CONSERTO QUE EXCEDE O RAZOÁVEL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Segundo a inicial, a autora 

adquiriu um veículo zero Km da empresa requerida, sempre realizando as 

revisões periódicas. Contudo, poucos dias antes da revisão de 80.000 

Km, o automóvel apresentou problemas mecânicos. Conjunto probatório 

indicando que o automóvel foi entregue na empresa requerida em 

30/08/2012, sendo devolvido somente em 19/10/2012. A requerida não 

trouxe elementos para refutar a tese inicial, sequer apresentando 

justificativa plausível pela demora no conserto do automóvel. 

Ressarcimento das despesas com deslocamento de táxi, conforme os 

documentos acostados e acolhidos na sentença. Danos morais 

configurados pela falha na prestação de serviço da ré consubstanciado 

na demora para a realização do conserto, gerando transtornos que 

ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Também considerando o aspecto 

punitivo-pedagógico do instituto, diante da desídia para com o consumidor, 

a indenização é de ser fixada em R$ 1.500,00. RECURSO PROVIDO (TJRS 

- Recurso Cível: 71004813218 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2014) (negrito nosso)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. EXCESSO DE 

PRAZO. DANO MORAL. O fornecedor responde pelo defeito do serviço, a 

teor do art. 14 do CDC. Na espécie, houve falha no serviço, o dano está 

demonstrado e inexiste causa de exclusão da responsabilidade. A demora 

no conserto do veículo pela concessionária extrapolou em muito o 

parâmetro de normalidade. A outra empresa, no caso específico, não 

possui responsabilidade no evento. A violação do direito da personalidade 

motiva a reparação do dano moral. O dano moral deve ser estabelecido 

com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. 

Apelação provida em parte”. (TJ-RS - AC: 70059586420 RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/05/2014, Décima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/06/2014)

No tocante ao “quantum” indenizatório a título de danos morais a ser 

arbitrado à parte autora, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar 

que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e 

tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do 

STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos), contudo, reputo adequado ao presente feito, o arbitramento da 

mesma no montante de R$ 5.000,00.

Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

PARCIALMENTEPROCEDENTE o pedido constante na exordial, razão 

porque CONDENO as partes demandadas, de forma solidária, a entregar a 

autora maquinário novo com características equivalentes ou superiores às 

descritas às fls. 31..

Ainda, CONDENO as partes demandadas, de forma solidária, ao 

pagamento da quantia de R$ 32,868,82 atinente as despesas com locação 

de veículo e consertos extraordinários do maquinário decorrentes do vício 
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oculto, atualizado pelo INPC contado da data do desembolso e juros de 

mora da data da citação e R$ 5.000,00 a título de danos morais, devendo 

incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim, considerando-se que maquinário original encontra-se depositado 

com os requerido, determino que o autor na data do recebimento do 

maquinário novo proceda a restituição aos requeridos de toda a 

documentação atinente os maquinário já restituído, bem como subscreva a 

documentação necessária a regularização da substituição da garantia do 

financiamento original, caso o mesmo não se encontre quitado.

 Por fim, CONDENO as partes demandadas, também de forma solidária, ao 

pagamento de 80% despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação. Condeno, por outro lado, o autor, ao 

pagamento de 20% das despesas, custas, além do pagamento de 

honorários aos patronos dos requeridos, no patamar de 10% do valor das 

pretensões indeferidas.

JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC.

Tangará da Serra, 10 de maio de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4527 Nr: 2428-75.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca das diligências realizadas, inclusive expressamente quanto ao 

interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de transferência já 

realizada, cujo extrato segue anexo.

Consigna-se que na inexistência de bens em nome do devedor, o 

exequente deverá promover o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, nos termos do artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233381 Nr: 22189-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTAC - CONSELHO TANGARAENSE DAS 

ASSOCIÇÕES COMUNITÁRIAS, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, JOÃO 

BATISTA NERI DE ALMEIDA, PAULO PORFIRIO, JOSÉ DANTAS 

CAVALCANTE, LUIZ MARCOS M. DE OLIVEIRA, ELOI ELEMAR GRUBER, 

JOSÉ ANTONIO DUTRA, EVANIO FRANCISCO BORGES, ADEMIR JOSE 

FLORÃO, GETULIO SOARES DE OLIVEIRA, Aparecida Graciete Furlan da 

Costa, ODETE DA CRUZ NEVES, RUTE CARDOSO ALVES, CELSO 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 intimação do advogado da parte requerida Luiz M. de Oliveira, para 

manifestar nos autos acerca da petição da parte autora acostada as fls. 

147, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA 

PELA PARTE EXECUTADA APARECIDA PEDRO DA SILVA ACOSTADA AS 

FLS. 85/126, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270381 Nr: 1452-67.2018.811.0055

 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: REGGIANE MARIA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CALLIDIAM DE 

SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, Servio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA RECONVENÇÃO APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA 

CALLIDIAM DE SOUZA E SILVA AS FLS.162/177, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A, 

SERGIOMSCHULZE - OAB:

 INTIMAÇÃO EXECUTADO/RECONVIDO, para querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de folhas 

373/393.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152947 Nr: 1612-68.2013.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 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: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação das partes quanto a eventual carência de 

ação, por falta de interesse jurídio e coisa julgada ainda que parcial ante o 

teor da tutela antecipada anteriormente deferida e mantida em decisão já 

definitiva, proferida nos autos principais.

Outrossim, translade-se cópia dos documentos de fls. 23,24, 54/61 e 

93/99 para o feito principal.

Colhidas as manifestações ou certificado o prazo, voltem-me conclusos 

para prolação de senteça.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 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

 INTIMAÇÃO DO AUTOR: para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 384/392.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117710 Nr: 7710-11.2009.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a suspensão do presente feito ante a pendência 

de questão prejudicial externa atinente a liquidação da ação revisional em 

apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168577 Nr: 9202-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CRISTIANO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/69, 

consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto 

dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a 

medida liminar concedida nos autos.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Observando-se contudo a suspensão da exigibilidade de tais 

verbas.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Consigno ainda que eventual cumprimento de sentença 

apresentado pelo autor para recebimento de eventual saldo remanescente 

do débito, deverá ser instruído com documentação inerente a venda 

extrajudicial do bem apreendido.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Certifique-se ainda a baixa de eventuais restrições realizadas 

pelo juízo junto ao Detran-MT (Renajud) .Tangará da Serra-MT, 14 de junho 

de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140090 Nr: 10605-71.2011.811.0055

 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: LUIZ CARLOS FERREIRA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

643,51 (seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 307. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 271,51 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio 

da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos,

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por Virginia Etsulo Naka 

reputando que a decisão de fls. 1042/1044 foi omissa por não oportunizar 

ao perito anteriormente nomeado a complementação da pericia, nem por 

ter oportunizada a manifestação das partes quanto as informações 

prestadas pelo INTERMAT.

É o necessário.DECIDO.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes, isto 

porque não apresentou qualquer ponto efetivamente obscuro, omisso ou 

contraditório apontando apenas para questão atinente a cerceamento de 

defesa inadequação da decisão com o principio da celeridade processual.

Assim, na verdade a parte exequente pretende a reapreciação da matéria 

já decidida o que não se mostra adequado nesta via procedimental.

Ademais cumpre consignar que o indeferimento do pedido de 

complementação da pericia pelo perito anteriormente designado foi objeto 

de decisão preferida na audiência de fls. 968/970 sendo questão 

preclusa, sendo certo ainda que o documento emitido pelo INTERMAT 
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apenas indica a necessidade de realização de levantamento in loco, não 

se mostrando viável qualquer outro caminho para além do levantamento na 

forma determinada a fls. 1038.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios, devendo o 

feito prosseguir nos termos da decisão já prolatada as fls. 1038.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210853 Nr: 2730-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR WEISSHEIMER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Proc. 2730-74.2016.811.0055 - Cód. 210853

VISTOS.

Tendo em vista que o Magistrado Francisco Ney Gaiva, que responde pela 

1º Vara Criminal desta comarca, encontra-se afastado de suas funções 

em virtude de acompanhamento médico na capital, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 10 de Setembro 

de 2018, às 13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra - MT, 30 de maio de 2018.

 Francisco Ney Gaiva

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281151 Nr: 9898-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, 

JÚNIOR VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes 

- OAB:0

 Autos nº: 9898-59.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281151.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de julho de 2018, às 16:00 horas, para oitiva da 

testemunha de defesa Amanda Neves Rezende, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 13 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.: 277480 Nr: 6966-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXES FERREIRA ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 Autos nº: 6966-98.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 277480.

Vistos etc.

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, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de julho de 2018, às 

17h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06 verso).

4. REQUISITE-SE o réu Alexes Ferreira Romero junto à Direção do 

estabelecimento penal onde se encontra custodiado.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 14 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.: 198971 Nr: 13931-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILSON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO PETICIONÁRIO DE FLS. 42/43, DR. HELIO 

DOS SANTOS SILVA, OAB/MT 14.878, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 197019 Nr: 12452-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA SIMONE DE MORAES 

- OAB:28.405-OAB/GO

 Autos nº: 12452-69.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 197019.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Bruno Silva de Almeida às fls. 114/117, constato que, a 

priori, se confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas 

no momento oportuno. Ademais, emanam dos autos indícios suficientes de 

autoria e provas da materialidade para o efetivo prosseguimento da 

demanda, bem como, a denúncia apresentada se encontra em harmonia 

com o artigo 41 do CPP, razão pela qual, em consonância com 

manifestação do Parquet (fls. 125/127), REJEITO as referidas preliminares, 

devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

2. 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 
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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.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 114/117) 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 

23 de agosto de 2018, às 13h40min.

4. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO., 

com a finalidade de INTIMAR o réu acerca da audiência supra designada, 

bem como, para proceder ao seu interrogatório, em dia e hora que houver 

por bem o Juízo Deprecado designar. INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da remessa.

5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06).

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 198971 Nr: 13931-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILSON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Autos nº: 13931-97.2015.811.0055.Código Apolo nº: 198971.(...)3.Desse 

modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu (fls. 42/43 verso) 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 23 de agosto de 

2018, às 17:00 horas.4.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia. 5.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 06).6.CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Advogados do 

réu. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 24 de abril 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 193194 Nr: 9493-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Autos nº: 9493-28.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 193194.

Vistos etc.

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 1º de agosto de 

2018, às 14:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum na denúncia (fls. 01-E) e as de Defesa 

(fls.71).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 176700 Nr: 18790-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 18790-93.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 176700.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Dioerques Marcelo de Oliveira às fls. 189/196, constato 

que, a priori, a preliminar de incompetência de foro não merece prosperar, 

pelo simples fato de que o acidente ocorreu nos limites do Município de 

Tangará da Serra/MT e não em Diamantino/MT., como aventou a Defesa 

técnica. Assim, NÃO ACOLHO a exceção de incompetência, por ser este 

Juízo o competente para processo e julgamento do presente feito.

2. Tocante à impugnação da perícia realizada pela POLITEC, como bem 

observou o Ministério Público, os argumentos da Defesa são por demais 

frágeis para macular a credibilidade do exame pericial, eis que esta foi 

realizado por peritos idôneos, cujas conclusões são fundamentadas em 

conhecimentos técnicos.

 Ademais, a Defesa não trouxe nenhum argumento técnico para 

contrapô-los, apenas se limitando a mencionar declarações de pessoas 

ouvidas na sindicância administrativa aberta contra o réu. Ora, apesar de 

contestar a metodologia adotada pelos experts, o réu não trouxe qualquer 

elemento técnico concreto que embase a sua discordância, de maneira 

que meras declarações testemunhais não podem servir para macular a 

prova pericial feita observando as normas técnicas de regência.

 Por tais razões, NÃO ACOLHO a impugnação à perícia feita pela Defesa 

na resposta de fls. 189/196.

3. No mais, os demais argumentos trazidos na resposta do réu se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno. Ademais, emanam dos autos indícios suficientes de 

autoria e provas da materialidade para o efetivo prosseguimento da 

demanda, bem como, a denúncia apresentada se encontra em harmonia 

com o artigo 41 do CPP, razão pela qual, deve 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 
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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.

4. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 189/196) 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 

1º de agosto de 2018, às 16:00 horas.

5. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 6. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 07) e na resposta (fls. 196).

 6.1. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada, conforme 

preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

 6.2. Com relação às testemunhas que forem servidores públicos, 

INTIMEM-SE e COMUNIQUE-SE ao superior hierárquico, conforme 

preconiza o artigo 221, § 3º do CPP.

7. CIÊNCIA ao Ministério Público, aos Advogados dos réus e à Defensoria 

Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARA KAROLINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 10h30min, 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: 1001508-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT0016156A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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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 31/07/2018, 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: 1001430-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 16/07/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALMORONE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (dez) 

dias, a fim de que apresente a estimativa do valor do pedido de dano 

moral, readequando o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 292, V, art. 320 e art. 321 do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001558-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DEIENE DAI RIBERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 15 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001560-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA CANDIDO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 
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clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 15 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado DETRAN, a fim 

de que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 15 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000161-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOAO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certificada a tempestividade, recebo o recurso interposto no 

efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da 

Lei nº 12.153/2009. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, 

ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001249-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 
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ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13565401. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 281894 Nr: 10556-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: UEMERSON CUNHA, DULCE RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, através da Defensoria Pública, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000980-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 
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de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13567086. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000444-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 
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bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 
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determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13503371. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000971-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 
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vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13036393. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 
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entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13290412. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 11 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 
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constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

13482689. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MITINORI YASHIMOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 
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bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

13484748. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001334-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SERVINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 
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caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13453037 . Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de medida de 

urgência, consistente em determinar que a reclamada restabeleça sua 

linha telefônica na modalidade pré-pago. Afirma que a reclamada cancelou 

sua linha telefônica sem sua autorização, após ter formulado solicitação 

de mera alteração de plano de pós-pago para pré-pago. Decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 
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requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. O reclamante informa que contratou com a reclamada o uso de 

uma linha telefônica móvel, na modalidade pós-pago, tendo requerido 

posteriormente a migração para o plano pré-pago. Contudo, a reclamada 

cancelou sua linha telefônica sem seu consentimento. O reclamante junta 

nos autos os protocolos de Id 13440772 e 13440780, demonstrando que 

tentou a reativação da linha telefônica citada na inicial, na modalidade 

pré-pago, tendo a reclamada se mantido inerte ao seu pedido. Assim, ao 

que tudo indica, após o cancelamento do plano pós-pago que o reclamante 

possuía, a reclamada procedeu o cancelamento da linha telefônica, em 

desrespeito à vontade do cliente consumidor. A jurisprudência, nesses 

casos tem tratado a conduta como abusiva e alheia aos ditames do Código 

de Defesa do Consumidor: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. TELEFONIA MÓVEL. MUDANÇA DE PLANO DA MODALIDADE 

PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA 

TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM R$ 1.500,00. 

RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA ULTRAPASSA O 

MERO ABORRECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1) 

AUTORA ALEGA SER CLIENTE DA RÉ ATRAVÉS DO USO DA LINHA DE 

TELEFONIA MÓVEL DE Nº (21)9588-9028, NA MODALIDADE PÓS-PAGO. 

AFIRMA QUE COMPARECEU A UMA LOJA DA EMPRESA RÉ COM A 

FINALIDADE DE MIGRAR SEU PLANO DO SISTEMA PÓS-PAGO PARA 

PRÉ-PAGO E TEVE SUA LINHA CANCELADA. 2) DECISÃO QUE DEFERIU A 

TUTELA ANTECIPADA E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO DE TELEFONIA NA FORMA PRÉ-PAGA. 3) SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA CONFIRMAR OS 

TERMOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA; CONDENAR A RÉ 

A PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS 

REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JUROS LEGAIS 

A PARTIR DA CITAÇÃO E AINDA, PARA CONDENAR A DEMANDADA AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ALÉM DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 

4) INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ, REQUERENDO QUE SEJAM 

JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, PRINCIPALMENTE NO QUE 

TANGE À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 5) 

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO 

DOS DANOS MORAIS. 6) INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA 

PARTE RÉ, QUE CANCELOU INDEVIDAMENTE A LINHA TELEFÔNICA DA 

AUTORA VISLUMBRANDO O DEVER DE INDENIZAR. 7) DANO MORAL IN 

RE IPSA. VERBA ARBITRADA EM R$ 1.500,00 QUE DEVE SER MANTIDA, 

POSTO QUE FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 8) APELAÇÕES A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ- APL 00196677620108190208 RJ 

0019667-76.2010.8.19.0208, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, 

Data de Julgamento: 13/03/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/03/2014). grifos 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. O periculum in mora evidencia-se pela 

ausência de utilização do terminal, que atualmente se constitui em 

importante meio de comunicação. Presente, pois, o fundado receio de 

dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente a modificação foi indevida, o reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, o cancelamento da linha poderá ser perfeitamente realizado 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Verifico, outrossim, a 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. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO tutela de urgência antecipada a fim de que a 

reclamada reative a linha telefônica nº (66) 99699-2525, na modalidade 

pré-pago, em favor do reclamante, no prazo de 10 dias, bem como que se 

abstenha de emitir faturas posteriores à reativação referente ao uso desta 

linha, tudo sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) até 

o limite de 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, 15 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que a causa de pedir está consubstanciada no 

pagamento dos débitos que geraram a inscrição que o reclamante afirma 

ser indevida, faculto-lhe a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que junte aos autos as faturas e os respectivos comprovantes de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002202-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON NOVAIS MOTA (EXECUTADO)

WEMERSON NOVAIS MOTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002202-82.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: WEMERSON 

NOVAIS MOTA - ME, WEMERSON NOVAIS MOTA Vistos etc. 

I.Processe-se independentemente do pagamento de custas, nos termos do 

artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II.Cite-se a parte executada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a 

execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a 

penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os legalmente 

impenhoráveis. III.Decorrido o prazo sem a providência supra, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 

6.830/80. IV.Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação 

escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como para o 

regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, 

todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002061-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SEVIGNANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - 459.986.040-91 (PROCURADOR)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002061-63.2018.8.11.0045. AUTOR: 

DEBORA SEVIGNANI PROCURADOR: GILMAR LUIZ ZANATTA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, 

defiro o processamento gratuito. II. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela específica requerida liminarmente não encontra guarida. III. Isso 

porque os documentos anexados aos autos não são suficientes a 

demonstrar, no presente momento, a incapacidade laborativa alegada, haja 

vista que aduz incapacidade para o trabalho, entretanto deixou de 

apresentar atestados médicos que comprovassem que após o 

indeferimento administrativo devido a não constatação de invalidade na 

perícia a mesma continua com a incapacidade alegada. Por essas razões, 

entendo que os requisitos para a concessão da liminar vindicada não 

restaram demonstrados. IV. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência 

vindicada. V. Antes de determinar a citação do Instituto requerido, 

seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização 

antecipada de perícia médica. VI. Com efeito, para a realização da perícia 

médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, com 

endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, 

Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Agende a Gestora 

Judiciária data para realização dos trabalhos periciais, procedendo-se às 

intimações necessárias. VII. Os quesitos da parte autora já se encontram 

aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício IX. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. X. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. XI. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002135-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002135-20.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: CRISTIAN BATISTA 

Vistos etc. I. Recebo a inicial bem como os documentos que a instrui. II. 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a realização de restrição judicial 

do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 

9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, CITE-SE a parte 

Requerida para, EM QUINZE (15) DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO 

(5) DIAS a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da 

mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada 

a liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004206-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA BEZERRA (REQUERENTE)

JAIR DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

EURIDES ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

CRISTIANO CANTONI (REQUERIDO)

LUCIANO DALLA VALLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004206-29.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: TATIANE DE ALMEIDA BEZERRA, JAIR DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME, 

EURIDES ALVES DE SOUZA, CRISTIANO CANTONI, LUCIANO DALLA 

VALLE Vistos etc. I. Defiro parcialmente o pedido retro de id. 11888394. 

Intimem-se os requeridos Vallemix, Eurides e Cristiano quanto a possível 

inclusão da empresa denunciada CONCRENOP CONCRETOS SINOP-LTDA. 

II. Intime-se o requerido Cristiano para que apresente justificativa plausível 

para a ausência injustificada a audiência designada, sob pena de 

incidência de ato atentatório à dignidade da justiça. Intime-se ainda o 

requerido Luciano, procedendo-se a secretaria com o empenho 

necessário para citação do mesmo conforme indicação no id. 11888394 

pág. 2. III. Após cumpridas deliberações acima, remeta-se o feito 

conclusos. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002569-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI DA ROCHA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002569-43.2017.8.11.0045. Vistos etc. 1. TATIANI 

ROCHA ANDRADE LIMA impetrou o presente Mandado de Segurança, com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

alegando, em síntese, que participou do concurso público realizado por 

meio do edital nº 001/2013, tendo sido classificada em 17º (décimo sétimo) 

lugar para o cargo de enfermeira – 40 horas, e que, apesar da vigência do 

certame, o impetrado lançou o edital de concurso de projetos nº 01/2017 

para a contratação de OSCIP, visando, entre outras, a contratação de 09 

(nove) enfermeiros – 40 horas. Afirma que do concurso que prestou já 

foram chamados os doze primeiros lugares, e, considerando a previsão 

de contratação de nove enfermeiros por meio da OSCIP contratada 

através do Termo de Parceria nº 01/2017, conclui que faz jus à nomeação, 

sob pena de preterição. Requer a concessão de liminar determinando que 

a autoridade coatora promova imediatamente sua nomeação ao cargo em 

questão, confirmando-se ao final referida medida. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão proferida no id 9118495 foi indeferida a liminar 

pretendida. Notificado, o impetrado apresentou informações no id 

9345343, onde alega a decadência do direito invocado pela impetrante em 

razão do transcurso de prazo superior a 120 dias da data de 

homologação e prorrogação do concurso, e pela não comprovação do 

preenchimento do cadastro de reserva no tocante a última contratação de 

profissional aprovado no mesmo certame, levando-se em conta também a 

colocação da impetrante. No mérito, aduz que a aprovação da impetrante 

para o cadastro de reserva traduz mera expectativa de direito de 

nomeação, sem prejuízo da realização de novos processos seletivos para 

contratação temporária, e que eventual convocação da impetrante se dará 

por conveniência e oportunidade da administração pública. Alega, ainda, 

que os documentos juntados com a inicial não possuem o condão de 

demonstrar a ilegalidade dos demais processos seletivos para 

contratação de temporários. A impetrante manifestou no id 9401406 

postulando pela solicitação de informações à OSCIP e à Secretaria 

Municipal de Saúde acerca dos enfermeiros contratados. Nova 

manifestação da impetrante no id 11315502 juntando documentos. O 

Ministério Público emitiu parecer no id 12170793 pela denegação da 

segurança e extinção do feito nos moldes do art. 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do CPC. A impetrante manifestou nos id’s 

12256946 e 12316900 juntando documentos e requerendo a 

reconsideração da decisão inicial para fins de concessão da liminar. 

Instado a manifestar quanto aos documentos apresentados pela 

impetrante, o Ministério Público silenciou (certidão id 13563487). 2. É o 

relatório do necessário. DECIDO. 2.1. Preambularmente, é de ser rejeitada 

a preliminar de decadência suscitada pelo município impetrado, eis que, 

conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o prazo decadencial para se 

impetrar Mandado de Segurança contra a ausência de nomeação de 

candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da 

validade do certame. No caso concreto, como o concurso ainda se 

encontrava vigente à época da impetração, não se há de falar em início da 

contagem nem, por consequência, em esgotamento do prazo decadencial. 

Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO 

APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE 

VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para 

o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra 

ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual 

irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de 

expiração da validade do certame. 2. Mesmo que se trate de omissão da 

Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata 

aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais 

nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, 

porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se 

em direito líquido e certo à nomeação. (...) (STJ - AgRg no RMS 48.436/DF, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, 

DJe 19/09/2016).” Rejeito, portanto, a preliminar de decadência. 2.2. Como 

é sabido, o mandado de segurança é o remédio constitucional apto a 

proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de 

autoridade, consoante dispõem os artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição 

Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009, 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: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” “Art. 1o Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça.” No Mandado de Segurança não é 

admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova 

pré-constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado. A expressão 

“direito líquido e certo”, constante no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, tem 

caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é 

própria da ação constitucional. Em outras palavras, a questão duvidosa, 

que depender de dilação probatória, está excluída do âmbito do writ. 

Acerca do tema, discorre Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. 

Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38): 

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais”. No mesmo condão, Érico Andrade (ANDRADE, Érico. O Mandado 

de Segurança: A Busca da Verdadeira Especialidade. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, p 472 e 479): “Como muitas são as variantes em torno 

do significado prático do que seria ´direito líquido e certo´ – ora se diz que 

o direito não pode ser complicado, que as discussões teóricas não podem 

ser complexas; ora se diz que os fatos não podem ser complexos, devem 

ser simples e incontroversos; ora se diz que o direito e os fatos podem 

ser complicados, mas a prova tem de ser pré-constituída... (...) Portanto, e 

resumindo tudo que foi exposto, a dicção ´direito líquido e certo´, mantida 

na hoje vigente Lei nº 12.06, de 07.08.2009, para realizar a natureza 

especial conferida pela Constituição ao instituto, deve ser entendida como 

fatos que, integrantes da causa de pedir lançada na impetração, possam 

ser comprovados por documentos, apresentados com a inicial no curso da 

impetração, ou, ainda, pela conjugação dos documentos com as normas 

dos arts. 334 e 335, CPC, não se admitindo, como regra, a realização de 

outros procedimentos probatórios em sede de mandado de segurança 

para comprovação dos fatos. O entendimento da exigência do direito 

líquido e certo gira em torno de ser ou não o fato gerador do direito 

subjetivo comprovado por documentos, sem necessidade de outras 

incursões probatórias. Se os fatos, para sua evidenciação no âmbito do 

processo, exigem a utilização de outros meios de provas que não a 

documental, o cidadão não pode usar o instrumento especial, o 

procedimento especial do mandado de segurança. Tem de se valer de 

outro mecanismo processual previsto na legislação para buscar a 

proteção do seu direito subjetivo. (...)”. Assim, o direito amparado pela 

ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que 

não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. 

No caso em apreço, o direito líquido e certo sustentado pela impetrante se 

fundamenta na aprovação em concurso público (edital nº 01/2013), fora 

do número de vagas disponíveis - cadastro de reserva (17ª colocação), 

aliada a suposta ocorrência de preterição por parte da administração 

pública mediante contratações/nomeações realizadas através de parceria 

com OSCIP (edital de concurso de projetos nº 01/2017 e Termo de 

Parceria nº 01/2017). Em sintonia com o entendimento sedimentado pelo 
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STJ e pelo STF, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas 

no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se 

em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento 

de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem 

como a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

Administração, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (v.g. RE 

837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, 

Repercussão Geral). In casu, não obstante o processamento do 

mandamus, sobressai-se que os documentos e informações carreados ao 

feito são insuficientes e superficiais para comprovar a ilegalidade do ato 

emanado pelo Município impetrado. Como bem apontou o Promotor de 

Justiça no parecer apresentado no id 12170793, a impetrante “não 

confeccionou prova pré-constituída sobre a nomeação e posse de 

enfermeiros para as vagas que surgiram ao longo da vigência do 

concurso em que fora aprovada, bem como das contratações realizadas 

em virtude do edital de concurso de projetos nº 01/2017, afigurando-se 

insuficientes os documentos juntados nos IDs nº 11315534, 11315543 e 

11315630”. Em resumo, não é possível de se aferir que a impetrante 

estaria na iminência de ser chamada (de acordo com a sua colocação no 

concurso – 17º lugar) e muito menos a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada por parte da administração pública nas contratações 

posteriores. Somente com um complemento de prova (comprovação de 

situações e fatos não devidamente esclarecidos) é que se “PODERIA”, 

eventualmente, constatar a violação a direito líquido e certo da impetrante. 

Todavia, sabido que não se admite dilação probatória na via estreita do 

mandado de segurança, não resta outra alternativa senão a denegação da 

ordem pretendida. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. 

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 

ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE 

PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA 

ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR SI SÓ NÃO INDUZ 

PRETERIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) II - O acórdão recorrido está em 

consonância com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal, segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas 

previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, 

convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação 

do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do 

concurso público, bem como a existência de preterição arbitrária e 

imotivada por parte da Administração, a ser demonstrada de forma cabal 

pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

de 18.04.2016, Repercussão Geral). III - Da acurada análise dos 

documentos de fls. 57/145e e das informações prestadas pela Autoridade 

Coatora, constata-se não haver nos autos prova pré-constituída que 

demonstre a existência de cargos efetivos vagos suficientes para 

alcançar a posição dos Recorrentes, bem como que comprove a alegada 

irregularidade das contratações temporárias, não restando evidenciado o 

direito líquido e certo perseguido pelos Impetrantes, porquanto a dilação 

probatória é providência vedada na via mandamental. IV - A contratação 

temporária para atender a necessidade transitória de excepcional 

interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, 

não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos 

regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos 

vagos. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.759 – MA. (2011/0233765-2) Ministra 

REGINA HELENA COSTA (1157). Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA. 

Data do Julgamento: 23/06/2016. Data da Publicação/Fonte. DJe 

30/06/2016).” 3. Ante o exposto, NEGO A ORDEM MANDAMENTAL, para o 

fim de julgar improcedente o pedido inserto na inicial. 3.1. Sem recurso 

necessário, à luz do dispositivo do artigo 14, §§ 1º e 3º, da Lei nº 

12.016/2009. 3.2. Isento do recolhimento de custas em razão do disposto 

no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Sem 

honorários advocatícios, forte nas Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do 

STJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de junho de 2018. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003204-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA NO PRAZO DE 05 DIAS ESPECIFICAREM 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, JUSTIFICANDO-AS.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003673-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003673-70.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAB DIAS DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. JOAB DIAS DOS SANTOS, 

qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o 

restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos legais para a 

obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada 

restou deferido no id. 9990513. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação de id. 10244466 e quesitos, onde refutou os 

argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do pedido. O 

laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado no id. 

11426694, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da 

presente ação previdenciária não depende da produção de prova oral em 

audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao feito suficiente 

para o enfrentamento do mérito, conforme segue. 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, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do documento 

de id. 9939437, inclusive dando conta da concessão de auxílio-doença a 

parte autora durante determinado tempo. Forte no artigo 26, II c/c 151 da 

Lei 8.213/91, desnecessário aquilatar acerca dos períodos de carência, já 

que o autor é portador de neoplasia maligna. Dessa forma, estando 

demonstrada a condição de segurado(a) e afastada a necessidade de 

carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo 

o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à 

Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que 

inexiste nulidade a ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo 

foi conclusivo e respondeu aos quesitos apresentados de forma 

satisfatória, não havendo razão para que a perícia seja refeita ou 

complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo 

não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas 
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anteriormente por outros profissionais da área da saúde, podendo atuar 

livremente no exercício do munus recebido e extrair as suas próprias 

conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. Feitas essas 

considerações, e após o percuciente exame do conjunto fático-probatório 

coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou claramente 

demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer atividade 

laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) 

e/ou agravou(aram) após a sua condição de segurado(a). O laudo da 

perícia médica (id. 11426694), elaborado por profissional habilitado e 

nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (neoplasia maligna de cólon – CID C182, metástase hepática 

e peritoneal e tratamento quimioterápico), como também consignou que o 

requerente está incapacitado total e permanente para o exercício de 

qualquer atividade laboral, estando afastada a possibilidade de 

reabilitação. Ainda, não houve comprovação pela parte requerida da 

suposta recuperação da capacidade laborativa do autor, ainda que 

minimamente, quando da cessação do auxílio-doença, em 30/06/2017. 

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador. Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) 

comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, 

a implantação do benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo 

inicial o dia seguinte a data da cessação do benefício (01/07/2017 – id. 

9939437, p.2), devendo serem descontados eventuais valores que já 

tenham sido pagos em razão de posterior deferimento do benefício. Neste 

sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. 

DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. 

RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura 

cerceamento de defesa a ausência de quesitos complementares quando o 

julgador entende que a prova pericial não precisa de complementação. O 

laudo pericial, no caso, realizado em regime de mutirão, encontra-se bem 

fundamentado, com resposta aos quesitos necessários para convicção 

do julgador, não tendo sido demonstrado qualquer vício que pudesse 

ensejar a sua nulidade. Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o 

direito de contraditar os critérios adotados pelo médico perito na 

elaboração de laudo oficial, no caso dos autos, verifica-se que, após a 

juntada do laudo pericial, foi as partes foram intimadas e o INSS se 

manifestou nos autos (fls. 138 e 164/165), com complementação do laudo 

pericial (fl. 159), incabível a alegação de nulidade da sentença. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez 

que a parte autora estava recebendo aposentadoria por invalidez 

(2003/2013), suspenso em razão de suposta recuperação da capacidade 

laborativa, após revisão administrativa. 6. Comprovada a incapacidade 

total e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao 

restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do dia imediato ao 

da cessação do benefício (art. 43 da Lei 8.213/91), conforme 

determinação da r. sentença. 9. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. 

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 12. Presentes os requisitos 

exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos 

autos. 13. Apelação e remessa oficial, parcialmente providas. A Turma, 

por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 

(ACORDAO 00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 

em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato 

ao da cessação do auxílio-doença (01/07/2017), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício. 3.2. A correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Joab Dias dos Santos; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 01/07/2017 (dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de abril de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DOMINGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000981-98.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.280,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) / [APOSENTADORIA  POR INVAL IDEZ ACIDENTÁRIA , 

RESTABELECIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GEORGE DOMINGUES ALVES Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. GEORGE DOMINGUES ALVES, 

qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o 

recebimento de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos legais para a 

obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada 

restou deferido (id. 5874093). Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação de id. 5897214 e documentos, onde refutou os 

argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do pedido. O 

laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado no id. 

11006087, não havendo manifestação das partes. 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação previdenciária não 

depende da produção de prova oral em audiência de instrução, sendo a 

prova pericial carreada ao feito suficiente para o enfrentamento do mérito, 

conforme segue. 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, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Importante 

ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, 

não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva 

o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a 

incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou 

lesão. No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS 

ostentada pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência 

restaram suficientemente demonstradas por meio do espelho do CNIS de 

id. 5897221. Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e 

satisfeito o período de carência, resta apenas avaliar a alegada 

incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à 

filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se 

sobreveio em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente. 

Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado 

por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias 

realizadas anteriormente por outros profissionais da área da saúde, 

podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair as 

suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a). O laudo da perícia médica (id. 11006087), elaborado por 

profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a 

existência de enfermidade incapacitante (Discopatia degenerativa da 

coluna lombar, hérnia de disco, dorsalgia – CID M542, M53, M544, M51, 

M41 e M19), como também consignou que a parte requerente está 

incapacitada total e permanente para o exercício de qualquer atividade 

laboral, estando afastada a possibilidade de reabilitação. Registre-se, 

ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo da perícia 

torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a convicção do 

julgador. Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os 

requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação 

do benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial a data 

do requerimento administrativo (09/02/2017 – id. 5558397), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício. Neste sentido é o entendimento já 

consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. 

Comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para o 

exercício de qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem 

como demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de 

segurado, a concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida 

que se impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em 

seu artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será 

devida a partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, 

deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, conforme 

jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data 

do requerimento administrativo (09/02/2017), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício, restando confirmada a decisão liminar. 3.2. 

A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% 

ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que 

devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em 

dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

George Domingues Alves; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 09/02/2017 (data 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 2 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001296-92.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 20.316,80; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Alimentos, 

Guarda]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUELENE 

GOMES DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: ELISEU SAVIO DINIZ Vistos 

etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

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

entabulado entre as partes às Doc. Num. 12774629 - Pág. 1/3, restando 

extinto o processo com resolução do mérito. 2. Isento de custas, eis que 

as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3. Tem-se 

entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam 

ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após as baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 7 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRUNO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001589-33.2016.8.11.0045. AUTOR: 

RAFAEL BRUNO RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 1. 

RAFAEL BRUNO RODRIGUES, qualificado(a) nos autos, ingressou com a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais em face de BANCO BRADESCO S/A, também identificado(a), 

aduzindo, em síntese, que foi surpreendido(a) com a negativação de seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito, efetuada pela parte 

requerida, conforme extrato anexo, tendo como substrato valores 

indevidos e sem qualquer origem contratual. Requereu, assim, em sede 

liminar, a retirada de seu nome dos referidos cadastros e, no mérito, a 

declaração da inexistência da dívida e condenação do(a) requerido(a) ao 

pagamento de danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela 

antecipada fora deferido (Id. 1603352). A parte ré apresentou 

contestação (Id. 4166235), alegando, preliminarmente, a prescrição e a 

falta de interesse de agir, no mérito, alegou a ausência de pretensão 

resistida, bem como a inocorrência do dano moral. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos constantes na exordial. Juntou os 

documentos. A audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 9059402). No 

documento Id. 12799976 a parte requerente informa não possuir interesse 

na produção de provas. A parte requerida também informou não possuir 

interesse na produção de novas provas (Id. 12903390). 2. É o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015, posto se 

tratar de matéria exclusivamente de direito e as provas apresentadas 

revelarem-se suficientes para o seu deslinde. 2.2. Da preliminar de 

prescrição Arguiu a parte requerida, como prejudicial de mérito, a 

prescrição, informando que a negativação se deu em junho de 2012 e a 

ação foi ajuizada em julho de 2016, argumentando que diante do 

transcurso do prazo de 03 (três) anos, conforme disposto no artigo 206, 

§3º, V do CC, resta prescrita a pretensão do requerente. Conquanto o 

raciocínio exposto pela parte requerida esteja correto no que concerne ao 

prazo de 03 (três) anos para a propositura da ação indenizatória, é certo 

que o termo inicial de tal prazo, consoante jurisprudência dos tribunais 

superiores, é a data em que a parte toma ciência do registro desabonador. 

Colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de 

ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do 

registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de 

pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas 

razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão 

agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp, 

696269/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 

Julgamento em 15.06.2015). In casu, não resta demonstrada a data exata 

em que o requerente tomou ciência da existência do registro desabonador. 

O que pode ser verificada é a data de expedição do extrato do Serasa (Id. 

1585101 p. 1) que aponta para o dia 13.06.2016, ou seja, um mês antes do 

requerente ingressar com a ação, sendo esta a única data demonstrada 

nos autos a ser considerada como termo inicial para contagem do prazo 

prescricional. Diante dos argumentos acima expendidos, a preliminar de 

prescrição deverá ser afastada. 2.3. Também não merece acolhida a 

preliminar falta de interesse de agir, já que havendo demonstração de que 

houve a inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, 

res ta  demonst rado de mane i ra  c r i s ta l ina  o  b inômio 

necessidade-adequação, não havendo que se falar em exigência de 

prévio requerimento administrativo, mormente diante da clara resistência 

ofertada em juízo pela ré. 2.4. Suprida a análise das preliminares 

suscitadas, passa-se ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial merece 

inteira acolhida. No que concerne ao dano moral, apregoa a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso 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”. Igual 

determinação se extrai dos artigos 1º, III e 5º, V, também da Carga Magna. 

O Código Civil refere-se ao dano moral no artigo 186, ao prescrever que 

comete ato ilícito aquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral”. No caso dos autos, resta evidente que a empresa 

reclamada praticou ato ilícito ao levar aos órgãos de restrição o nome 

do(a) autor(a) por uma dívida inexistente. Ora, dispõe o artigo 6º, VIII, do 

CDC, ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. O que vale para a aplicação desta regra é a 

vulnerabilidade do consumidor, ou seja, do ponto de vista técnico, há o 

desconhecimento da questão em si, ou a dificuldade de obtenção de 

dados mais complexos. É o caso dos autos, pelo que entendo aplicável a 

inversão do onus probandi. Em face da negativa do(a) requerente quanto 

à relação jurídica e quanto ao débito dela proveniente, incumbia à ré o 

ônus de comprovar, por qualquer meio idôneo de prova, a efetiva 

celebração contratual, o que não ocorreu. Nessa senda, não tendo a 

empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, torna-se 

possível concluir que a parte autora não era inadimplente, de modo que a 

inscrição do nome daquela em cadastro restritivo de crédito, em razão de 

suposta dívida, é indevida. E não diga inexistir prova da existência do dano 

moral sofrido, porquanto este, salvo casos especiais, dispensa prova em 

concreto, tendo em vista que se passa no interior da personalidade e 

existe in re ipsa. É o que se infere, aliás, dos reiterados julgados do 

Superior Tribunal de Justiça: REsp 552513/SC, Resp 457734/MT, REsp 

442.051/RS, REsp 389.879/MG, Resp 332.622/RJ, Resp 285.854/PB, REsp 

313.595, REsp 165.727. 2.5. Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. A fixação de critérios para a quantificação do dano 

moral permanece a cargo da doutrina e da jurisprudência. Não tem 

aplicação em nosso país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das 

indenizações é prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do 

arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido 

vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de 

REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de 

modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto 

a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Contextualmente, observa-se 

que o(a) autor(a) possui outra(s) inscrição(ões) no serviço de proteção 

ao crédito (Id. 1585101 p. 1), ainda que posterior(es), deve(m) ser ela(s) 

levada(s) em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a 

ser fixado, a despeito de não excluir a indenização. E, também, não há 

como se reconhecer que essas inscrições tenham sido questionadas 

judicial ou administrativamente, já que não existe qualquer elemento de 

prova nesse sentido nos autos. Neste sentido, colaciona-se 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DO 

DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE 

ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO EM RAZÃO DA 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. R$ 1.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005124342, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 27/02/2015).” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES - REDUÇÃO DO MONTANTE. A inscrição indevida do nome 

do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A existência de outros 

registros em nome da parte, posteriores ao discutido nos autos, não 

afasta a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório. V.V.P.: (Des. Antônio Bispo) APELAÇÃO 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - OUTRAS NEGATIVAÇÕES - 

IRRELEVÂNCIA. Mesmo que o consumidor tenha seu nome inscrito por 

mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a comprovação de uma 

inscrição indevida enseja reparação por danos morais. (TJMG, AC 

10775120006066001, 15ª Câmara Cível, Relator Tiago Pinto, Julgamento 

em 26.06.2014)”. Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o 

qual reputo ser, no caso em apreço, levando-se em consideração os 

critérios supra-referidos (apesar de a situação econômica do ofensor ser 

boa, a do ofendido é deveras inconsistente, conforme fez prova para a 

obtenção da justiça gratuita), a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

que se mostra satisfatória e suficiente para minimizar os danos sofridos. 

3. DISPOSITIVO 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$ 536,76 (quinhentos 

e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) referentes ao contrato 

045451021000074; b) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente 

concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro 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). 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de maio de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001428-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA BATISTA JACONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001428-23.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 20.149,92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: ERCILIA BATISTA JACONE Parte Ré: 

RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000226-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000226-40.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 12.847,29; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA Vistos etc. 1. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos 

moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento 

das custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de abril 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000177-96.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL “Vistos etc. 1. Ana Maria da Silva Santana, qualificado(a) nos 

autos, propôs a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de aposentadoria por 

idade mista, alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para 

tanto. Informa que possui mais de 65 (sessenta e cinco) anos e que 

durante toda a sua vida exerceu atividade rurícolas em regime de 

economia familiar, intercalando períodos de trabalho urbano, até o ano de 

2015 quando passou a residir neste município. Instruiu a exordial com 

documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 12269182), 

aduzindo que o autor não faz jus a aposentadoria por idade híbrida, pois 

tal benefício é destinado aos trabalhadores rurais, sendo que a requerente 

na data de seu requerimento administrativo, bem como na data em que 

completou o requisito etário, não era mais trabalhadora rural. Postula, 

assim, a improcedência do pedido, nos termos da lei. A parte autora 

apresentou impugnação (Id. 12359183) rechaçando os argumentos 

expendidos na peça contestaria, e pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na exordial. Durante a presente audiência de instrução 

foram ouvidas duas testemunhas por ele arroladas. Em debates, a parte 

autora pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, 

tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato. 

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A concessão da 
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aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. De acordo 

com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como o art. 201 

da CF, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 anos 

para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 48 

da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Os documentos 

juntados com a inicial são os seguintes: 1) Certidão de Casamento da 

Requerente datada de 1976, estando o esposo da requerente qualificado 

como trabalhador braçal (Id. 11400406 p. 18); 2) Ficha escolar em nome 

da filha da requerente datada de 2001, estando a requerente e seu 

esposo qualificados como agricultores (Id. 11400406 p. 19); 3) Ficha 

escolar em nome da filha da requerente referente ao período de 2007 à 

2010, estando a requerente e seu esposo qualificados como agricultores 

(Id. 11400406 p. 23); 4) Certidão da Justiça Eleitoral datada de 2014, 

estando a requerente qualificada como agricultora (Id. 11400406 p. 25); 5) 

Certidão da Justiça Eleitoral data de 2016, estando a requerente 

qualificada como agricultora (Id. 11400406 p. 26); Os documentos e 

depoimentos indicam a prática de atos de agricultura em economia familiar. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material. O fato de 

o requerente não ter trazido para os autos os demais documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. A prova testemunhal 

produzida em audiência indica o trabalho rural no período descrito na 

petição inicial. A testemunha Francisco informou conhecer a requerente 

há mais de 24 anos, sendo que residiam na cidade de Ulianópolis, onde a 

requerente exercia a atividade rural, por vezes trabalhando no meio 

urbano em empresas como a Sococo. Ademais a testemunha Ivone 

também informou conhecer a requerente, alegando que a mesma sempre 

esteve vinculada à atividade rural no município de Ulianópolis. Enfim, no 

caso concreto, a instrução demonstrou que a parte autora exerceu o 

trabalho rural, na forma de regime de economia familiar por período 

superior a 15 anos, conforme depoimento das testemunhas, bem como o 

início de prova material produzido e ora especificado. Não obstante a 

aludida documentação indicar a ligação do requerente com o meio rural, as 

informações contidas no CNIS e os próprios documentos apresentados 

com a inicial comprovam que a parte autora possui considerável vínculo de 

trabalhador urbano. Está, pois, configurado nos autos que a parte autora 

exerceu atividade urbana por certo período, razão pela qual resta 

descaracterizado o regime de economia familiar durante os referidos 

anos, afastando, em princípio, a possibilidade de concessão da 

aposentadoria rural por idade, com fundamento no art. §1º do art. 48 c/c 

142 da Lei 8.213/91. No entanto, não se pode olvidar que o §3º do art. 48 

da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 11.718/2008, criou uma nova espécie de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou 

mista). Nesse caso, os trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural 

e urbano para cumprimento da carência; hipótese em que a idade mínima a 

ser considerada será de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se 

mulher; é dizer, equipara-se o rurícola ao trabalhador urbano, no requisito 

etário. Neste ínterim, o autor preenche referido requisito, pois possui idade 

superior a 60 (sessenta e cinco) anos. (ID 11400406 p. 12). Assim dispõe 

o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91: §3º. Os trabalhadores rurais de que trata 

o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas 

que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). Assim, 

com relação ao tempo urbano, ficou reconhecido administrativamente pelo 

INSS até a data do requerimento administrativo (Id. 11400406 p. 27) o 

período correspondente a 03 anos 08 meses e 4 dias (Id. 11400406 p. 17). 

Dessa forma, somadas às demais provas que indicam a existência de 

trabalho rural em tempo superior a 180 (cento e oitenta) 

meses/contribuições, chega-se à conclusão de comprovação do período 

de carência por ocasião do requerimento administrativo, suficientes à 

concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991. A propósito, pela pertinência e como forma de corroborar a 

linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do teor de recentes julgados 

correlatos ao tema: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 

8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Em conformidade com os precedentes desta 

Corte, "seja qual for a predominância do labor misto no período de 

carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito 

a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor 

urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015.). 2. A instância de 

origem reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para 

concessão da aposentadoria híbrida. Promover a modificação do 

entendimento proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, 

óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg 

no REsp 1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 1367479/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, 

DJe 10/09/2014) A parte autora completou, pois, o requisito etário para 

concessão do beneficio nos moldes do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, 

mantendo-se, por óbvio, a sua condição de segurado especial, e não a de 

segurado obrigatório do Regime Previdenciário. Nota-se, portanto, que 

somado o tempo de contribuição como trabalhador urbano com o tempo de 

labor rural, excluída a redução da idade, o autor completou os requisitos 

para o benefício de aposentadoria rural mista ou híbrida. Por outro lado, no 

que atine ao valor do salário de benefício, o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91, 

estabelece que, no caso de aposentadoria rural mista, “o cálculo da renda 

mensal do beneficio será apurado de acordo com o disposto no inciso II, 

do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário de 

contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de 

salário de contribuição da Previdência Social”. Por sua vez, o citado artigo 

29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício consiste “na média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 

a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média esta que será 

utilizada para fins de apuração do valor devido. No que tange à data em 

que a aposentadoria por idade é devida ao requerente, entendo que, no 

caso, deve-se considerar a data em que houve o pedido administrativo 

(05/11/2014 – Id. 11400406, p. 27), visto que naquela data o autor já havia 

completado o critério etário (completou 60 anos em 25/07/2012). Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 
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PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento ao autor do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade híbrida/mista, nos termos do artigo 143 e 48, § 3º, da Lei 8.213/91, 

no valor correspondente à média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo (§4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde que não 

inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, devido desde o 

requerimento administrativo, ou seja, em 05/11/2014 – Id. 11400406 p. 27. 

Por estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, conforme 

demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de verba de 

caráter alimentício, urgente por natureza, além da idade já avançada e 

reduzida capacidade de trabalho da beneficiária, concedo ainda tutela de 

urgência antecipada, para o fim de determinar a implantação do benefício 

na folha de pagamento da requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem 

reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

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[1]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Ana Maria da Silva Santana; b) benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural híbrida/mista; c) renda mensal atual: A calcular de acordo com 

o inciso II do caput do art. 29 da Lei 8.213/91, desde que não inferior a 01 

(um) salário mínimo. d) data de início do benefício – DIB: 05/11/2014 (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: superior a 15 

anos; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 11 de abril 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.: 90621 Nr: 4515-09.2013.811.0045

 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: CARLOS EDUARDO BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA COMPANIA NACIONAL DE 

SEGUROS, REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, quanto as últimas 

informações aportadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 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): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do douto Advogado da parte autora para que junte aos autos 

a Guia de Diligência, visto constar apenas comprovante de pagamento, tal 

guia faz necessário conforme Provimento da Central de Mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18229 Nr: 2684-04.2005.811.0045

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOACIR BORGES DE MORAES & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269

 Intimação da parte autora para que providencie o recolhimento de 

diligência para expedição de mandado de penhora avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 1865-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, ELISEU 

SÁVIO DINIZ, VALDIR MIQUELIN, NADIA PRIESTER, ROSELAINE 

CARPEZANI CORREA, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG, PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, HÉLIO ERNESTO MORAGA, CÉSAR 

FELIX VALIENTE BENITEZ, CESAR FÉLIX VALIENTE BENITEZ ME, MORAGA 

E MORAGA LTDA, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, EDIFIK COM. E 

MAT. CONSTRUÇÃO LTDA, VALDEMIR MORAGA, CENTER LUCAS 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CERAMICA CENTRO 

NORTE LTDA, COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, A. 

FURINI E CIA LTDA, AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA, NADIR HELENA DE 

CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO, ULTRAFERRO - 

COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRO AÇO LTDA, RAIMUNDO 

DIAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, ANDRE LUIZ ARAUJO DA COSTA - 

OAB:11632, VALBER MELO - OAB:MT/8927, VALDINÉIA MIQUELIN 

BERTAN - OAB:7.249-MT
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 Initmação das partes:"intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 389 Nr: 2995-29.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR BELLÓ, EDUARDO BELLÓ SIGNOR (menor rep. 

p/ sua mãe), LUCAS BELLÓ SIGNOR (menor rep. p/ sua mãe)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de “Ação de Execução de Obrigação de Fazer com base em 

Título Judicial” ajuizada na data de 11.09.1995, sendo o executado 

devidamente citado em 18.10.1995, consoante se infere na certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 57.

A decisão de fl. 86, converteu a presente ação para Execução por 

Quantia Certa, sendo o requerido novamente citado na data de 

02.03.2005, consoante se infere na certidão do Oficial de Justiça de fl. 

133v, sendo que até a presente data a parte não logrou êxito em realizar a 

constrição de valores ou bens pertencentes ao executado.

A petição de fl. 222/235 informa que o requerido, em virtude do 

falecimento de seus genitores, faz jus ao recebimento de herança, sendo 

apresentada escritura pública de inventário (fls. 236/270), de forma a 

demonstrar que o executado teria procedido a cessão de seus direitos 

hereditários para sua irmã, o que, segundo alegado pela parte requerente 

teria sido feito com o objetivo de frustrar a execução, caracterizando o 

instituto da “Fraude à Execução”.

Requer a penhora dos bens a que o executado faz juz por ocasião do 

falecimento dos ascendentes, bem como a expedição de ofício ao Cartório 

local onde os mesmos estão registrados, com o intuito de obstar a 

realização de qualquer ato translativo dos bens em questão. Ainda, 

postula pela penhora dos veículos herdados, requerendo a nomeação dos 

exequentes como depositários, bem como a realização da constrição junto 

ao sistema Renajud. Ao final de referido pedido, postula pela declaração 

de insubsistência da doação realizada pelo executado, alegando que a 

mesma possui todos os requisitos objetivos contra credores, reprimida 

pelo art. 158 do Código Civil.

2. Primeiramente cumpre verificar o cabimento do pedido de 

reconhecimento da fraude à execução de forma incidental, em sede da 

própria execução.

Acerca de referida matéria, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu 

tal possibilidade, conforme se infere na jurisprudência abaixo colacionada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. 

DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, 

TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA 

PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL 

RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO 

EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA 

TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE 

PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO 

PROCESSO. CABIMENTO.1. Os bens presentes e futuros - à exceção 

daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, 

conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do 

Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas 

dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo 

demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a 

atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos 

da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem 

necessidade de ajuizamento de ação própria.2. O art. 592, V, do Código 

de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em 

fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da 

ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, 

mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência 

do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas 

exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de 

competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, 

tampouco em violação à coisa julgada.3. Assim, mesmo em se tratando de 

renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai 

do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, 

do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à 

herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. 

Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado 

pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu 

gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento 

do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução.4. "É 

o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o 

enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, 

em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições 

acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do 

Código Civil de 2002). (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011) 5. 

Recurso especial não provido. (STJ, Resp 1252353, Quarta Turma, Relator 

Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento em 21.05.2013).”

Ante a possibilidade do processamento de referido pleito na presente 

ação, passo a sua análise.

3. Em análise à cópia da escritura pública juntada às fls. 236/270, mais 

especifamente às fls. 246/247 resta informado (Item Sexto - Cessão 8) 

que o executado/herdeiro Gilberto Signor “cede, à título gratuito, à 

outorgada cessionária Rejane Signor, parte dos direitos hereditários 

deixada pelo falecimento de seus pais”.

 A seguir resta informada a cessão de uma fração ideal do imóvel 

matriculado sob nº 8.566 e da fração ideal de outro imóvel matriculado sob 

o nº 3.745, ambos registrados no Registro de Imóveis de Arinos/MG.

Às fls. 254, resta informado que o executado recebeu como herança 

100% Caminhão da marca/modelo M. Benz, placa ICF 4034 e 100% da 

Camionete de marca/modelo Fiat Strada, placa HKU5547, bem como 

demais valores a título de capital social de empresas e saldo residual junto 

ao INSS.

Diante de referidas informações, passa-se à análise individual dos 

pedidos da parte requerente.

4. Do pedido de penhora dos bens que o executado faz juz por ocasião do 

falecimento dos ascendentes.

Tal pleito mostra-se prematuro no presente momento processual, vez que 

o deferimento da penhora dos bens cedidos depende da anterior 

declaração da existência do instituto da fraude à execução na cessão 

realizada, o que somente poderá ser realizado após oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa.

Indefiro, por ora, referido pedido no presente momento processual.

5. Da expedição de Ofício ao Cartório de Registro para obstar a realização 

de qualquer ato translativo dos bens em questão.

 Diferente da penhora, a informação ao Cartório de Registro de imóveis é 

cabível como forma de dar publicidade acerca da situação processual que 

envolve os imóveis em questão, tendo em vista a pendência de análise de 

pedido de declaração de fraude à execução.

Desta forma, obstar a realização de qualquer ato translativo de direitos em 

sede das frações ideais dos imóveis cedidos é medida que vem a 

assegurar uma posterior decisão, bem como dar publicidade a terceiros de 

boa-fé, motivo pelo qual o deferimento de referido pleito é medida que se 

impõe.

6. Penhora dos veículos herdados, nomeação da parte exequente como 

depositária e inserção da restrição no sistema Renajud.

Consoante se infere na cópia da escritura pública de inventário 

extrajudicial, mais precisamente à fl. 254, o requerido herdou dois 

veículos, não havendo qualquer pendência informada nos autos acerca de 

referida transmissão de direitos.

Havendo assim comprovação de que tais bens são de propriedade do 

requerido, defiro o pleito de penhora dos mesmos.

 Outrossim, a parte exequente requereu sua nomeação como depositária 

do bem penhorado, com o objetivo de amenizar os riscos e garantir a 

satisfação do crédito, o que mostra-se perfeitamente cabível.

 Sem prejuízo da penhora a ser realizada, deverá ser incluída no sistema 

RENAJUD a restrição (circulação – restrição total) como forma de garantir 

a satisfação do crédito.

 Anote-se, no entanto, que por enquanto, tal anotação, não se trata de 

penhora de bem móvel (veículo) 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 
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constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Após os veículos estarem no depósito da parte exequente, a mesma 

deverá requerer a modificação da restrição inserida.

7. Declaração de insubsistência da doação realizada pelo executado 

(Fraude à Execução)

A fraude à execução pressupõe, na hipótese do artigo 792, IV do CPC, 

que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com 

citação válida; que a alienação/oneração, no curso da demanda, seja 

capaz de reduzir o devedor à insolvência; que os requisitos previstos na 

Sumúla 375, do STJ, estejam preenchidos, especificamente, o registro da 

penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.

 No caso em análise, não houve o registro da penhora ou a averbação em 

registro público do ato de propositura da execução tendo em vista que 

referidos bens provêm de recente herança recebida pelo executado, que 

por sua vez, através de escritura pública, possivelmente cedeu seus 

direitos à referidos bens à sua irmã.

A análise de referido pedido demanda que seja oportunizada a ampla 

defesa e o contraditório, motivo pelo qual a cessionária Rejane Signor, 

bem como o executado, deverão ser intimados acerca de referido pleito.

8. Diante dos fundamentos acima expendidos, DETERMINO:

8.1. A expedição de Ofício ao Registro de Imóveis de Arinos/MG 

determinando que se abstenha de realizar qualquer ato translativo 

referente às frações ideais dos imóveis matriculados sob o nº 3.745 e 

8.566, cedidas pelo executado Gilberto Signor para sua irmã Rejane 

Signor, cuja descrição encontra-se no Item Sexto – Cessão 8, da Escritura 

Pública de Inventário de fls. 236/270, cuja cópia deverá acompanhar o 

ofício.

8.2. A expedição de Carta Precatória tendo como objeto a penhora dos 

veículos herdados pelo executado Gilberto Signor, cuja descrição 

encontra-se discriminada à fl. 254, os bens deverão ser entregues à parte 

exequente que assumirá o encargo de depositária.

8.3. A inserção da restrição (circulação-restrição total) dos veículos 

herdados junto ao sistema Renajud, sendo que tal medida independe da 

realização da penhora, devendo ser realizada de imediato. Consigno que 

após a efetiva realização da penhora e entrega dos veículos à parte 

exequente/depositária, a mesma deverá peticionar solicitando a baixa na 

restrição.

8.4. Intime-se a cessionária Rejane Signor, no endereço informado na 

escritura de inventário extrajudicial, à fl. 237 (Rua Eduardo Victor 

Dumoncel, nº 320, Centro, na cidade Santa Bárbara do Sul/RS), bem como 

o executado Gilberto Signor para, querendo, se manifestarem sobre o 

pleito retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

8.5. Intimem-se as partes.

8.6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004333-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

BOATE GREFF EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003361-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CINTIA BINDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002120-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR BRASILIANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANA CORREA DE MORAES (REQUERIDO)

EDUARDA EVILYN CORREA DE MORAES (REQUERIDO)

MARLY CORREA BRITIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002120-51.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de junho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002106-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002106-67.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de junho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002704-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DAL PONTE VANI (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 1001913-86.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 
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o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de junho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001793-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CRISTINA DIAS PENA - ME (REQUERIDO)

 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001939-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001944-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CARVALHO PERES RISSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002494-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA VITALIANO DE LIBERALI (DEPRECADO)

MARIA APARECIDA SECUNDES (DEPRECADO)

NATAL APARECIDO DELIBERALLI (DEPRECADO)

AUREO DELIBERALLI (DEPRECADO)

DIVINO DE LIBERALI (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89304 Nr: 3188-29.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN WILLIAN GARCIA MOISES

 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:

 Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 1135-70.2016.811.0045

 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: GIAN DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA DO NASCIMENTO, 

ADALTO BISPO DOS SANTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - 

OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, SERGIO SAMIR DE DEUS - OAB:21271/mt

 Intimação da parte requerida para manifestar acerca do retorno da carta 

de citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2097 Nr: 155-22.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fernando Martins Baraldi 

- OAB:8970-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para juntar aos autos o comprovante de 

diligência do oficial de justiça, uma vez que a petição veio 

desacompanhada do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 2640-43.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSON ARAÚJO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione os autos, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39144 Nr: 4169-63.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ADEMIR SANDRI, JORGE LUCCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5856 Nr: 562-57.2001.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, JOAQUIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, JANDIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 214 de 654



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LEANDRO 

RODRIGUES - OAB:MT- 6617

 Intimação de Eva Vieira atraves de seu procurador para que, no prazo de 

15 dias, se manifeste acerca do Laudo Psicossocial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27731 Nr: 1789-38.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIZ CANOVA, BERENICE DA 

COSTA CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:16185

 Intimação das partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem 

acerca das certidões de inteiro teor juntadas aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 133009 Nr: 7309-95.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MARCIA 

MARIA COSTA LIMA, ANTONIO ISAC FRAGA LIRA

 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 7309-95.2016.811.0045 – CÓD. 133009.

Compulsando os autos, verifica-se tratar de um incidente processual, em 

que o autor Antônio Isac Fraga Lira formulou pedido para intervir como 

assistente nos autos do processo n.º 66-62.2000.811.0045, código 3948. 

Ocorre que, no dia 14/09/2016, foi proferida decisão naqueles autos, 

indeferindo o pedido de intervenção, por se tratar de um processo 

executivo, o que levou também ao indeferimento do pedido no presente 

incidente, devido à coisa julgada material. Assim, pelo princípio da 

causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à 

instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí 

decorrentes. Diante disto, em complemento à decisão acostada à fl. 36 

dos autos, CONDENO o autor Antônio Isac Fraga Lira ao pagamento das 

custas judiciais.

D’outra banda, verifica-se que o feito foi autuado erroneamente como feito 

cível, quando deveria ter sido autuado como incidente processual, 

conforme arts. 704 a 707 da CNGCGJ/TJMT. Diante disto, PROMOVA-SE a 

retificação da distribuição, registro e autuação do feito, fazendo constar 

que se trata de incidente processual. Após, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria Judicial para cálculo das custas processuais finais de acordo 

com a Lei Estadual n.º 7.603/2001. Logo em seguida, INTIME-SE a parte 

devedora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o pagamento da 

dívida, sob pena de encaminhamento da dívida a protesto (valor abaixo de 

R$ 1.000,00) ou à Procuradoria Estadual para execução fiscal (valor 

acima de R$ 1.000,00), na forma do que dispõe o Provimento n.º 

88/2014-CGJ do TJMT.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92351 Nr: 6213-50.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A - 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER KREIN E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER, CELSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 INTIMO a exequente para manifestar acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fl. 181, que deixou de citar CELSO KLEIN, no prazo de 

10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106681 Nr: 2154-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALMA DOMINGOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTONIO WAGNER, HELGA WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 2154-48.2015.811.0045 – CÓD. 106681.

Em complemento à sentença acostada à fl. 53 dos autos, REGISTRO que 

foi concedido ao exequente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, conforme decisão acostada à fl. 36. Portanto, o presente feito é 

isento do pagamento de custas judiciais. Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92334 Nr: 6197-96.2013.811.0045

 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: NOEMIA GUEDES DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Lucas Fratari da Silveira Tavares, OAB-MT Nº 11445, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 408-39.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO, MARIO AGOSTINHO LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Valdir Miquelin, OAB-MT Nº 4613, nos termos do disposto 

no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos em 

referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94739 Nr: 1648-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

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

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90666 Nr: 4562-80.2013.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4562-80.2013.811.0045.

Proceda-se à expedição de carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, 

registrando-se o referencial de endereço informado na petição retro, com 

a finalidade de promover a citação da devedora para que, no prazo de 03 

(três) dias, concretize o pagamento integral da dívida alimentar, comprove 

que já o fez ou justifique a impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 

do Código de Processo Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de 

decretação da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 

528, § 3.º do Código de Processo Civil].

As prestações vencidas durante o trâmite da execução serão incluídas no 

saldo devedor, para fins de quitação [art. 528, § 7.º do Código de 

Processo Civil; Súmula n.º 309 do STJ]. Valor atualizado do débito até 

julho/2017: R$ 20.183,03 (vinte mil cento e oitenta e três reais e três 

centavos).

 Exaurido o prazo para pagamento, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97041 Nr: 3569-03.2014.811.0045

 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): SILVANO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:SP/23.569, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3569-03.2014.811.0045.

INDEFIRO o pedido formulado pela exequente na fl. 80 dos autos, visto que 

já houve a tentativa de intimação por carta AR, cujo ato restou frustrado 

em face do não processamento por parte do serviço de correios (fl. 76).

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

depósito do valor da diligência do oficial de justiça.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108705 Nr: 3217-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN MOURA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante desta moldura, considerando-se que não subsiste 

diferenciação entre o patrimônio da empresa, firma individual, e os bens da 

pessoa natural, titular da pessoa jurídica, INDEFIRO o pedido de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, podendo, os atos 

executórios, serem realizados devidamente contra a pessoa 

jurídica.Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de 

junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 143164 Nr: 747-77.2017.811.0096

 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: GAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 747-77.2017.811.0045.

Designo o dia 14 de agosto de 2018, às 14h30min, 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.

Proceda-se à intimação das partes, mediante a expedição de mandado 

judicial, para que compareçam a audiência, registrando-se que o não 

comparecimento injustificado acarretará em confissão, conforme prevê o 

art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 138398 Nr: 2464-83.2017.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/6.908-A

 Processo n.º 2464-83.2017.811.0045.

Aguarde-se o julgamento conjunto com a ação de modificação de guarda 

que tramita em apenso, processo nº 747-77.2017.811.0045.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 2899-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA, LOURDES DA COSTA, 

LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2899-28.2015.8.11.0045.

Com efeito, em sede de ação de execução de entrega de coisa certa, se o 

bem não for entregue nem depositado no prazo designado, deve ser 

expedido mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão, 

conforme se tratar de bem imóvel ou móvel [art. 625 do Código de 
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Processo Civil; art. 806, § 2º do Código de Processo Civil]. Portanto, diante 

desta moldura, considerando-se que, na hipótese em exame, apenas 

houve a citação dos executados, sem que tenha sido realizada a busca e 

apreensão, não havendo como saber se o produto existe ou não, 

INDEFIRO, por ora, a conversão da obrigação em pecúnia.

Expeça-se mandado de busca e apreensão do produto descrito na petição 

inicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29943 Nr: 3920-83.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 3920-83.2008.811.0045

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

determino a intimação do executado, através de seu procurador 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre a alegação da exequente de que houve o descumprimento das 

condições estabelecidas no acordo.

Proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente cópia da matrícula do imóvel que pretende ver penhorado.

Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 1010-15.2010.811.0045

 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: JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIANI RASPINI - OAB:MT/9807-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo n.º 1010-15.2010.811.0045.

INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, que visa a compelir o 

executado a efetivar o pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais. É que segundo os informes produzidos no processo, 

depreende-se que foi proferido, na data de 26 de março de 2010, 

despacho liminar, que recebeu a petição inicial e deferiu ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. O deferimento do beneficio da 

assistência judiciaria gratuita não provoca isenção do pagamento do ônus 

da sucumbência. Todavia, vencida na demanda a parte beneficiária da 

assistência judiciária, as obrigações relacionadas com o ônus da 

sucumbência permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade 

pelo prazo de 05 (cinco) anos [art. 98, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo 

Civil].

Enquanto perdurar o estado de pobreza ou até o decurso do prazo 

prescricional de cinco (cinco) anos não é possível, por via de 

consequência, exigir-se o pagamento do ônus sucumbencial. Isso significa 

dizer, portanto, que é ônus processual do credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos financeiros, que motivou 

a concessão da assistência judiciária gratuita. Não há no processo prova 

neste sentido, máxime porque o executado auferiu, nos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2018, salário médio mensal de R$ 2.428,47, 

equivalente a pouco mais de dois salários mínimos nacionais (fls. 

135/137).

ARQUIVE-SE o processo. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6639 Nr: 1358-48.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDARDO BORTOLASSI NETTO, JÚLIA ALVES 

BORTOLASSI, NOELI ALBERTI, CRISTIANO ALCIDES BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BERNARDINO WUSTRO, NEIVA 

GEHLEN WUSTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT

 Processo n.º 1358-48.2001.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se os 

executados, devidamente intimados acerca da penhora de dinheiro 

efetivada nas fls. 615/617 dos autos, se manifestaram.

Caso não tenha havido manifestação, expeça-se alvará de liberação do 

dinheiro depositado no processo (fls. 597/599 e 615/617), em favor da 

parte exequente, registrando-se os dados bancários indicados na petição 

juntada nas fls. 629/633 dos autos.

Em seguida, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pelo exequente. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110195 Nr: 4055-51.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AMARAL HEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Processo n.º 4055-51.2015.811.0045 – CÓD. 110195.

Item I – Intime-se o advogado que patrocina os interesses da requerente, 

via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço atual da 

requerente. Com a resposta, REMETAM-SE os autos ao Setor Psicossocial 

do Fórum desta Comarca para elaboração do parecer socioeconômico, 

nos termos da decisão acostada à fl. 43.

Item II – Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

perícias judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 01 de 

agosto de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, munida de todos os 

exames/atestados médicos, registrando-se, de maneira expressa, que a 

ausência injustificada acarretará na perda da faculdade de produzir a 

prova pericial.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105893 Nr: 1736-13.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSODBL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORNONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT

 Intimação do Dr. Edurado Augusto Bornoni Manzeppi, OAB-MT Nº 9203, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96951 Nr: 3500-68.2014.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, ELDER LUIZ BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

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

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3500-68.2014.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros do advogado que patrocina os interesses 

do exequente, fazendo-se consignar o nome daquele causídico 

mencionado na petição anexada na fl. 155 dos autos.

Proceda-se à intimação dos executados, através de mandado judicial, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem 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].

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108137 Nr: 2907-05.2015.811.0045

 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: R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSYWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BRANCO - 

OAB:SP/52.055

 Processo n.º 2907-05.2015.811.0045 – CÓD. 108137.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

 Intime-se a exequente, mediante a expedição de carta guarnecida com 

aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores em dinheiro, 

realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, § 3.º da 

CNGCGJ/TJMT]. Intime-se a exequente, através do advogado constituído, 

via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada 

realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência 

de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93364 Nr: 542-12.2014.811.0045

 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: AIRTON GOUBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 Processo n.º 542-12.2014.811.0045 – CÓD. 93364.

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 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 2208-29.2006.811.0045

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:11.973/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Intimação do Dr. Heitor Marquezi, OAB-MT Nº 20225, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 4418-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4418-77.2011.811.0045.
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Considerando-se que a ultimação da citação pessoal do executado, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização (fls. 46, 81, 98, 101/105 e 137), se frustrou, com lastro no teor 

do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à citação do devedor, mediante a expedição de edital. Estabeleço, 

com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 5280-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOUSA LANOA

 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

 Processo n.º 5280-09.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95290 Nr: 2127-02.2014.811.0045

 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: VANDA MARIA BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2127-02.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121207 Nr: 1184-14.2016.811.0045

 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: JANAINA GAMBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILANCE ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 185.080

 Processo n.º 1184-14.2016.8.11.0045.

Defiro o pedido de desentranhamento de documentos. Intimem-se. Após, 

arquive-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109226 Nr: 3501-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Processo n.º 3501-19.2015.8.11.0045.

Com lastro no conteúdo do art. 396 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a empresa requerida apresente, no prazo de 20 (vinte) 

dias, o contrato, na via original.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 5024-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR

 INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, com o objetivo de realizar 

penhora de ativos financeiros, de propriedade do executado, existentes 

em instituições bancárias. É que a penhora realizada através do sistema 

BacenJud, se efetiva com base no número de inscrição no cadastro de 

pessoas físicas ou jurídica e em todas as instituições financeiras que o 

devedor possui relacionamento bancário. Logo, se o extrato juntado na fl. 

153 dos autos, evidencia que somente o “Banco Cooperativo Sicredi” e 

“CCLA Ouro Verde de MT” apresentaram resposta é porque, obviamente, 

somente essas instituições financeiras têm relações jurídicas bancárias 

com o devedor e as demais integrantes do sistema financeiro nacional 

não…A demanda executiva se desenvolve com fundamento no princípio 

da menor onerosidade da execução [art. 805 do Código de Processo Civil]. 

A penhora de bens não pode se materializar genericamente sobre todos 

os bens do devedor, mas, pelo contrário, deve incidir apenas sobre os 

bens que bastem para satisfazer o crédito. A execução não é um 

massacre. Não passa pelo crivo da proporcionalidade e razoabilidade [art. 

8.º do Código de Processo Civil], a realização, simultânea, da penhora de 

imóveis, veículos, saldos de seguros privados, salário ou verbas de 

origem salarial e “investimentos em moedas digitais”, a quebra do sigilo 

fiscal e, por derradeiro, a draconiana “sugestão” de suspensão e 

cancelamento de alvará de funcionamento de empresa de propriedade do 

devedor.A dívida deve ser satisfeita. Quanto a isso não há duvidas. Este é 

o objetivo do processo executivo [art. 797 do CPC]. Mas, há um limite. 

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se que o pedido 

formulado pelo exequente é genérico e, caso deferido, produzirá situação 

flagrante de excesso de penhora, DETERMINO que se proceda à intimação 

do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça e indique, 

exatamente, a medida de constrição de bens (penhora) que deseja 

realizar, registrando-se que, caso objetive a penhora do bem imóvel, 

deverá apresentar cópia da matrícula do bem.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26563 Nr: 587-26.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENO MELS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RENATO MAZZO REIS - 

OAB:MT - 9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 587-26.2008.811.0045.

MANTENHO a decisão que apreciou o pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença, haja vista que os fundamentos invocados para 

ancorar/lastrear o veredicto não restaram superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido.

Considerando-se que a decisão judicial ainda não transitou em julgado, 

visto interposto recurso de agravo de instrumento, INDEFIRO, nesta 

quadra processual, a expedição de requisição de pequeno valor. 

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão judicial que examinou o 

pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9138 Nr: 493-54.2003.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FERREIRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES., BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Intimação do Dr. Evandro Silva Ferreira, OAB-MT Nº 11538, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 2118-74.2013.811.0045

 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: BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR - OAB:17589/MT, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNESKI - 

OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2118-74.2013.811.0045.

MANTENHO a decisão que apreciou o pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença, haja vista que os fundamentos invocados para 

ancorar/lastrear o veredicto não restaram superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34578 Nr: 5449-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5449-06.2009.811.0045.

Na ação de execução para entrega de coisa incerta, a viabilidade da 

conversão da demanda para execução por quantia certa pressupõe, 

como condição indispensável, que o devedor não realize 

espontaneamente a entrega ou o depósito da coisa e que o bem não seja 

encontrado, em razão de deterioração ou de alienação para terceiro [art. 

809 do Código de Processo Civil/2015]. Há a necessidade, portanto, de 

prévia expedição de mandado de busca e apreensão ou imissão de posse 

e da não-localização do bem para a conversão do procedimento.

 No caso concreto, expedida a carta precatória, em meados do mês de 

fevereiro de 2015, para realização da busca e apreensão do produto, logo 

após a missiva foi devolvida por ausência do pagamento das despesas de 

locomoção do meirinho (fls. 66/68). Portanto, à míngua de cumprimento da 

ordem judicial de busca e apreensão, INDEFIRO, nesta quadra processual, 

o requerimento de conversão da execução de entrega de coisa incerta em 

execução por quantia certa, haja vista que não há o esgotamento do 

procedimento específico que rege as execuções para entrega de coisa.

 DETERMINO a expedição, imediata, de mandado de busca e apreensão, 

que deve ser instrumentalizado através de carta precatória [art. 806, § 2.º 

do Código de Processo Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 5619-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Processo n.º 5619-65.2015.811.0045.

Considerando-se que a credora apresentou a certidão atualizada da 

matrícula do bem imóvel, com fundamento no conteúdo normativo do art. 

845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora do imóvel descrito no documento juntado nas fls. 109/110 dos 

autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora; c) expedir mandado judicial com o 

objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder à intimação 

das partes acerca da ultimação dos atos processuais de penhora e de 

avaliação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36164 Nr: 1190-31.2010.811.0045

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE VEIGA - 

OAB:15425/O, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162, EMILIA CARLOTA 

G.VILELA - OAB:MT/13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT

 Intime-se a requerida/apelada 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.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85620 Nr: 5225-63.2012.811.0045

 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: CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial ajuizada por Cervejaria Petrópolis e Cervejaria Petrópolis do 

Centro Oeste em desfavor de CF Transportes Rodoviários Ltda, para o fim 

de:a) CONDENAR a requerida à restituição da quantia de R$ 88.634,62 

(oitenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois 

centavos), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, 

contabilizada a partir do desembolso (22/07/2010), e juros moratórios na 

ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 

e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação 

(03/12/2012);b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverão arcar, 

as requerentes, com 50% das custas processuais e a requerida com os 

demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º 

do Código de Processo Civil, CONDENO as requerentes, no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da requerida, arbitrados no percentual 

de 15% sobre o valor da causa, e, também, as empresas requeridas no 

pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% 

sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em 

que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, 

§ 14.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de junho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87264 Nr: 1072-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1072-50.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda a juntada de cópia da matrícula atualizada dos bens imóveis, que 

objetiva penhorar.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35718 Nr: 735-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Vinicius Bitencourt Estanislau - OAB:11705-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:OABMT 11.072-B

 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.: 88822 Nr: 2723-20.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DONIZETE MARENGONI - ME (FERRO E AÇO 

ALVORADA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2723-20.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda a juntada de cópia da matrícula atualizada dos bens imóveis, que 

objetiva penhorar.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92216 Nr: 6082-75.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BELTRAME, LILIANE OLIVIA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6082-75.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda ao registro da penhora dos bens imóveis no registro imobiliário e 

apresente a matrícula atualizada do bem [art. 799, inciso IX e art. 844, 

ambos do Código de Processo Civil].

Expeça-se carta precatória à Comarca de Sorriso/MT, que deverá ser 

instruída com cópia da petição inicial e dos documentos juntados nas fls. 

167/169 e 216/221 dos autos, com a finalidade de proceder-se a avaliação 

dos bens imóveis.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003691-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA BRESSIANI ORTIZ (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 1003691-91.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, § 

3.º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa a facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde 

reside, o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que a requerente reside em 

Itanhangá/MT (evento nº 9959887 – pág. 8), com fulcro no art. 64, §1º do 

Código de Processo Civil, Declino de ofício da competência da presente 

ação e Determino a remessa dos autos à Comarca de Tapurah/MT, que 
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jurisdiciona o município de Itanhangá/MT. Intime-se. Preclusa esta decisão, 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de setembro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002237-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENI TONETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002237-42.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o manancial informativo produzido no processo, 

mormente o teor do documento juntado no evento nº 13642526 – pág. 11, 

deflui-se que o requerente Paulo Reni Tonett, por ocasião da entrega do 

ajuste anual de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2011, 

declarou/informou à Receita Federal, no campo “Rendimentos Isentos e 

Não-Tributáveis”, subitem “Transferências patrimoniais – doações, 

heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade 

familiar”, que obteve/auferiu o valor de R$ 268,804,00. E mais, de acordo 

com os informes produzidos no processo, principalmente o conteúdo dos 

documentos encartados no evento nº 13642173 – págs. 3/7, 

depreende-se que a Fazenda Pública Estadual promoveu a expedição da 

Certidão de Dívida Ativa nº 2017474429, em desfavor do requerente Paulo 

Reni Tonett, tendo como infração fiscal “Falta de recolhimento do ITCD, 

detectado em razão de conciliação de informações e cruzamento de 

dados dos Sistemas Fazendários com dados da Declaração de Ajuste 

Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal 

do Brasil”, e tendo como natureza do tributo “Transferências Patrimoniais, 

Doações, Heranças e Meações”, realizadas no ano-calendário de 2011, 

no valor de R$ 268.804,00. Todavia, diante do teor dos documentos 

encartados no evento nº 13642272 – págs. 8/13, verifica-se que 

Elisângela Calegari Tonett, por ocasião da entrega da declaração de ajuste 

anual de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2011, 

declarou/informou à Receita Federal que seus bens, no valor equivalente a 

R$ 248,804,00, foram relacionados na declaração de ajuste anual de 

imposto de renda realizada pelo cônjuge Paulo Reni Tonett, ora requerente. 

Por via de consequência, diante desta moldura, considerando-se que 

subsistem veementes indícios que detém a capacidade de demonstrar que 

o requerente Paulo Reni Tonett e Elisângela Calegari Tonett são casados 

pelo regime da comunhão parcial de bens, desde o dia 21 de novembro de 

1992 (cnf. certidão de casamento juntada no evento nº 13642173 – pág. 

2), conclui-se, por inferência racional, que eventual doação de bens entre 

os cônjuges, por se tratar de patrimônio comum/comunicável por força do 

disposto nos arts. 1.725, 1.658 e 1.662, todos do Código Civil, não 

configura hipótese de transferência patrimonial efetiva e, por 

consequência lógica, não configura a hipótese de incidência tributária do 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos – 

ITCD. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “TRIBUTÁRIO. 

ITCD. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO. DOAÇÃO ENTRE 

CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA. 1. O pagamento parcelado da dívida na esfera 

administrativa não inibe o questionamento judicial no que se refere aos 

aspectos legais. 2. Inexiste hipótese de incidência e fato gerador do tributo 

(ITCD) a doação feita entre cônjuges na constância do casamento.” (TJDF, 

Acórdão n.1090015, 20140111464119APC, Relator: Fernando Habibe, 4ª 

Turma Cível, Publicado no DJE: 26/04/2018. Pág.: 294/301) – com 

destaques não inseridos no original. “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO 

GERADOR IÇADO COMO LASTRO PARA LANÇAMENTO DA EXAÇÃO, 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E AVIAMENTO DO EXECUTIVO. DOAÇÃO DE 

NUMERÁRIO ENTRE COMPANHEIROS NA CONSTÂNCIA DA VIDA COMUM. 

TRANSAÇÃO RETRATADA NA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS 

DA CONVIVENTE. EQUÍVOCO PATENTE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REGIME DE BENS VIGORANTE. 

COMUNHÃO PARCIAL (CC, ART. 1.725). PATRIMÔNIO COMUNICÁVEL. 

DOAÇÃO INEXISTENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA ENTRE 

CONSORTES. EXAÇÃO. FATO GERADOR. ELISÃO. ALFORRIA DOS 

CONTRIBUINTES. EXECUTIVO. EXTINÇÃO. (...). 1. Consoante as 

regulações legais, doação é o contrato via do qual uma pessoa, por 

liberalidade, transfere bem ou vantagem para o de outra (CC, art. 538), e, 

outrossim, na constância da união estável desguarnecida de formatação 

contratual diversa, as relações patrimoniais estão sujeitas ao regime da 

comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), não se afigurando consoante 

essas disposições que na vigência do vínculo os consortes, via de 

operações financeiras volvidas à aquisição de imóvel comum, efetuem 

doações recíprocas de montantes similares, irradiando as movimentações 

fato gerador do ITCD, porquanto encerram a movimentação de ativos 

simples operações de gestão financeira. 2. Conquanto lançado na 

Declaração de Bens e Rendimentos dum convivente a subsistência de 

doação de ativo em favor do outro, que, em contrapartida, o contemplara 

com a mesma liberalidade, patenteado o vínculo que os unia, que é 

corroborado pelo consignado nas declarações e pelo fato de logo em 

seguida vieram a convolar o relacionamento em casamento, a 

movimentação deve ser interpretada como simples operação de gestão 

financeira e fato tributário atípico, não como doação e fato gerador do 

ITCD, pois ausentes os elementos identificadores desse negócio jurídico, 

pois inviável se cogitar que patrimônio comum possa ser objeto de doação 

àquele que já ostenta a condição de proprietário, notadamente quando 

evidenciado que os importes movimentados foram reunidos para a 

aquisição dum imóvel residencial comum e as declarações apresentadas à 

Receita Federal foram devidamente retificadas. 3. (...). Unânime.” (TJDF, 

Acórdão n.1062441, 20160110445070APC, Relator: Teófilo Caetano, 1ª 

Turma Cível, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 261-282) – com 

destaques não inseridos no original. De suma importância enfatizar, ainda, 

que a própria SEFAZ, e também a Receita Federal, por meio de cartilha 

contendo orientações gerais acerca do cruzamento de dados do ITCD 

(evento nº 13642244 – págs. 1/34), orienta os contribuintes a relacionar 

todos os bens comuns do casal na declaração do ajuste de imposto de 

renda de um dos cônjuges, quando estes optassem por apresentar as 

declarações em separado, como no presente caso. Estas constatações, 

portanto, exprimem a probabilidade concreta de êxito da demanda, 

demonstrando-se que a declaração do requerente foi feita com acerto e 

que não ocorreu o fato gerador do ITCD, objeto da lide, e, também, 

caracterizam a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, considero configurado, também, o ‘periculum in mora’, devido à 

possibilidade e a iminência concreta de o requerente experimentar 

prejuízos financeiros irreparáveis, em razão da manutenção da 

exigibilidade do pagamento do tributo. Por conseguinte, considerando-se a 

caracterização da plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação 

(‘fumus boni iuris’) e, também, a configuração do fundado risco de 

ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’), com fulcro no artigo 

303 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a sustação do protesto, derivado da dívida 

discriminada na petição inicial. Expeça-se oficio ao Cartório do Segundo 

Oficio da Comarca de Lucas do Rio Verde, com o objetivo de, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, realizar a sustação do protesto. 

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], deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação da ré para que, no prazo de 60 

(sessenta) 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]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de 

junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001610-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

JEFERSON RISCIK OAB - MT21672/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001610-09.2016.811.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo (evento nº 7925459), em 

benefício do perito judicial. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000543-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000543-38.2017.811.0045. Avoco os autos devido a 

existência de erro material na sentença proferida. Com efeito, devido à 

existência de erro material, no tocante ao registro do nome das partes, no 

relatório da sentença proferida, Retifico, de ofício, a decisão judicial 

arquivada no evento nº 13639967, para o fim de registrar que a ação foi 

promovida por BV Financeira S/A C.F.I., em desfavor de Vanderlei 

Ferreira, ambos já qualificados nos autos. Mantenho as demais 

disposições do veredicto anteriormente lançado. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001058-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA MICHELE DA COSTA BARRADAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA MARIA LEAL DOS SANTOS (RÉU)

LUCIMAR DOMINGOS GUIMARÃES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001058-10.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Depois, voltem conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001867-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUIVON LOPES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001867-63.2018.8.11.0045. 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. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

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. Portanto, Relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre 

médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 

01/08/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, caso 

queira, apresente quesitos e indique assistentes técnico, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os 

quesitos unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 

do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I 

– DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) 

Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) 

autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) 

Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 223 de 654



judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de partes no presente processo, 

com o objetivo de Retificar o polo passivo, fazendo constar corretamente 

a autarquia requerida, representada pela Procuradoria Federal no Estado 

do Mato Grosso. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000257-94.2017.8.11.0045. Compulsando o processo, 

verifica-se que o laudo pericial contém contradição com relação à 

determinação/definição da data do inicio da incapacidade, haja vista que, 

em um primeiro momento, à reposta ao quesito ‘d’, utilizado como 

referencial na sentença de mérito, estabeleceu o dia 26/07/2017 (evento 

n.º 11042830, pág. 1), e, depois, à resposta ao quesito 16, fixou o dia 

24/08/2016 (evento n.º 11042830, pág. 3). A sentença de mérito, portanto, 

não tem erro material. Na realidade, baseou-se no laudo pericial que, por 

sua vez, contém contradição, que pode ser resultado de um erro material. 

Portanto, diante deste cenário, como forma de buscar a verdade real e 

obter do perito informações imprescindíveis para o julgamento justo da lide, 

Determino que se proceda à intimação do ‘expert’ para que, no prazo de 

10 (dez) dias, esclareça/elucide a inconsistência identificada nesta 

decisão. Com a juntada dos esclarecimentos do perito, intime-se o autor 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Após, com 

fundamento no teor do art. 1.023, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Determino a intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca dos esclarecimentos do perito e dos 

embargos de declaração, formulados pelo autor. Após, venham os autos 

conclusos para exame. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 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.: 96261 Nr: 5372-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador, para que, 

fique CIENTE da Certidão de fls. 217 e do cálculo de fls. 218, 

MANIFESTANDO-SE no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98371 Nr: 4670-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT

 DISPOSITIVOISSO POSTO, delibero o seguinte:1.Com fundamento no art. 

107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MILTON MARTINELLI, 

qualificado nos autos, em relação ao crime descrito no artigo 147, “caput”, 

do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006; 2. ABSOLVO o acusado 

MILTON MARTINELLI, qualificado nos autos, em relação ao crime descrito 

no artigo 359, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal; 3.CONDENO o acusado MILTON MARTINELLI, 

qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do 

CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155547 Nr: 9065-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para continuidade 

da fiscalização do cumprimento das condições no regime semiaberto 

impostas 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 o teor da certidão de fl. 170, com 

fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 31 de julho de 2018, às 16h00min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.

3. Intime-se o recuperando.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155548 Nr: 17381-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 11, intime-se o advogado constituído pelo 

recuperando, Dr. Névio Pegoraro, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação das contrarrazões recursais, sob pena do 

pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, 
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conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo 

prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendido pela Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154836 Nr: 2753-79.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE AMORIM SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA 

- OAB:16.427 MT

 Vistos etc.,

João Paulo de Amorim Sonaque, qualificado nos autos, por intermédio de 

advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, 

alegando, em síntese, não estarem presentes o fumus commissi delicti e o 

periculum libertatis necessários para a decretação da prisão preventiva do 

requerente (fls. 25/36).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 63/64).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida às 

fls. 20/22, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram 

na decretação da prisão preventiva do requerente, ante a presença dos 

indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da 

imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não 

havendo alteração fática capaz de maculá-la.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão de fls. 

20/22, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão 

que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente João Paulo de 

Amorim Sonaque, qualificado nos autos.

Findo, intime-se, via DJE, a advogada constituída pelo conduzido para que, 

no prazo legal, apresente defesa preliminar em seu favor nos autos nº. 

3227-50.2018 (id. 155604).

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002193-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO HONORIO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: Data: 27/07/2018 

Hora: 16:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado 

Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CLIMACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 27/07/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ANGELICA CHUPEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000665-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSA ANGELICA 

CHUPEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 (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 Declaratória de Inexistência de 

Débito, proposta por ANDRESSA ANGÉLICA CHUPEL, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

autora comprovou satisfatoriamente, por documentos, que é titular da 

Unidade Consumidora n. 6/1343495-6. Aduz que no mês de outubro de 

2017, foi feita uma inspeção e troca do medidor danificado, mas que não 

estava presente quando foi feita a substituição do medidor, assim, foi 

surpreendida com o recebimento da cobrança no valor de R$ 885,15 

(oitocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), referente a 

recuperação de energia dos meses 08/2017 à 10/2017. Assevera que a 

aplicação de multa é abusiva, já que não houve justificativa para sua 

aplicação. Afirma que o valor foi aplicado de forma unilateral, não tendo 

oportunidade para contestar uma vez que não estava presente no 

momento da troca do medidor. Por essas razões requer a declaração de 

inexistência do débito. Em sede de contestação, a reclamada, sustenta, 

em síntese, que houve inspeções realizadas na unidade consumidora de 

titularidade do reclamante, onde foi constatada que o MEDIDOR DA 
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UNIDADE CONSUMIDORA NÃO REGISTRAVA CORRETAMENTE A 

ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA AUTORA, cuja irregularidade foi 

detectada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n. 

678934. Inicialmente é de se considerar 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". Em que pese às alegações da parte 

reclamada, verifico que a mesma não comprovou a existência de fator que 

autorize a elevação no consumo de energia elétrica em valor superior ao 

consumo mensal até então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Ademais, havendo suspeita de irregularidade na 

medição de energia elétrica, tanto a concessionária quanto o consumidor, 

tem o direito a aferição por meio de processo administrativo gerido pela 

concessionária, nos termos do art. 113, 114 e 139 da Resolução 

Normativa da ANEEL n. 414/2010. Conforme estabelecido pelos artigos 

113 e 114 da RN da ANEEL n. 414/2010 que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o direito 

de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de 

consumo de energia elétrica. Em sentido contrário, havendo elevação 

repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média histórica 

do consumidor, pode o consumidor contestar o faturamento, a 

concessionária deve realizar a aferição dos medidores, na forma do art. 

137 da RN n.414/2010 da ANEEL. Independentemente se o procedimento 

tenha iniciado pela concessionária ou pelo consumidor, diante da 

horizontalização dos direitos fundamentais (STF RE 201819/RJ), a 

concessionária deve respeitar o devido processo legal e o principio do 

contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor, 

nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 

– ANEEL. A propósito, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI (ID. 11875058), sem a observância do art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de Ocorrência e Inspeção 

com explicações elucidativa (§2º). Diante destas exigências, apura-se que 

a parte reclamada não encartou documentos idôneos a ponto de 

evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO CONSUMO 

REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA FORNECEDORA 

DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO CONSIDERADO NULO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica 

levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não 

possibilita o contraditório e não serve de suporte para arbitramento de 

diferença de consumo e revisão de faturamento. 2. A mera imputação de 

fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, coma 

consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à 

empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de 

fraude no medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma 

vez que não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, 

ou ainda, exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

1 4 / 1 2 / 2 0 0 9 ) . 

____________________________________________________________

___ APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CEMAT SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA COBRANÇA EXORBITANTE - AMEAÇA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de 

energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de 

fraude, acrescida de cobrança indevida. E ameaça de interrupção de 

energia elétrica, 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. 

(Apelação 12976/2016, julgado em 18.10.2016, primeira câmara cível, rel. 

Sebastião Barbosa Farias). No caso em tela, a parte reclamada não 

apresenta nos autos cópia regular do processo administrativo constando 

o laudo com a certificação do INMETRO, entretanto, em que pese sustentar 

que houve a realização da inspeção, porém, apresentou o Termo de 

Ocorrência e Inspeção ilegivel, situação que fragiliza a prova da 

irregularidade noticiada pela concessionária. Mesmo que não fosse 

exigível a aferição do medidor, diante das regras protetivas de consumo, 

mormente quanto a facilitação ao direito de prova (art. 6º, inciso VIII do 

CDC), a concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 

demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletrodomésticos 

existentes na Unidade Consumidora em questão. Assim, diante da 

ausência de provas, segundo as regras de hermenêutica, deve-se decidir 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

valor cobrado, foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio do autor. Dessa feita, sendo abusiva a cobrança, torna-se 

evidente o ato ilícito. Considero, portanto, que restou caracterizado 

cerceamento à defesa da parte autora, ainda em sede administrativa, haja 

vista que não há nos autos elementos para se concluir que o 

procedimento da ENERGISA se pautou nos limites das normas que regem a 

espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no 

que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à 

apuração final do quantum do débito. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido da inicial, para o fim de: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, no valor de R$ 

885,15 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento, até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; 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 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Sentença
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Processo Número: 1004233-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004233-12.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ROBERTO ALVES 

DE MORAES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

1. Cuida-se embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

omissão/contradição na sentença prolatada ID de nº. 11181308. 2. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença de mérito, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar 

ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa 

forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos 

legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a 

causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou 

seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em 

que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas 

que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que o decisório não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para o DESACOLHIMENTO dos presentes embargos, porquanto, 

como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em 

vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compacede com o recurso manejado. Posto isso, desacolho 

os embargos. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela 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, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011670-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JONAS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011670-53.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: OI S.A EXECUTADO: ANDRÉ 

JONAS RODRIGUES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Depreende-se dos autos que 

ação encontra-se abandonada pela exequente. Ocorre que, devidamente 

intimada para dar continuidade na ação, a parte exequente permaneceu 

inerte, conforme certidão de id. 12222970. Considerando o fato de que a 

requerente não manifestou seu interesse nos autos, a extinção é medida 

que se impõe, consoante à regra do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: III – por não 

promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Em consequência, declaro EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 485, 

inciso III do mesmo código. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

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, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-98.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1003503-98.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JUNIOR CEZAR FLOR DA 

SILVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 11596305), 

quedou-se inerte (ID 13380392). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. 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, 

a r q u i v e - s e .  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 o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001079-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO DE JESUS 

GONÇALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 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 c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação 

conforme documentos constante dos autos ID Nº 13202438. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde,15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000472-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE ALAN DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. PRELIMINAR DE GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, acostando nos autos declaração de 

hipossuficiência, porém não acostando nenhum comprovante de 

incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido (OPINO). PRELIMINAR OPINO pela rejeição da preliminar 

de incompetência territorial por falta de comprovante de endereço, tendo 

em vista que a parte reclamante apresentou na inicial comprovante de 

endereço em nome da sua genitora conforme documento constante nos 

autos ID Nº 11707239. Passo a analise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos morais promovida por Jose Alan Da Silva em 

face de Claro S/A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário, mas não logrou êxito, pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 155,64 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), gerado pelo contrato nº 0235055842, disponível em 

20/12/2017. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve 

nada e nega ainda relação jurídica com a reclamada, razão pela qual não 

se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes, tendo em vista que era cliente da reclamada e pediu o 

cancelamento dos serviços por discordância dos valores cobrados. A 

reclamada por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuária dos 

serviços de telefonia móvel prestados pela reclamada, corroborados por 

telas sistêmicas, relatório de chamadas, e faturas emitidas pela reclamada 

e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

requerendo a improcedência dos pedidos. O Reclamante em tese de 

impugnação requereu a improcedência da peça contestatória e 

documentos e reiterou a procedência dos pedidos contidos na inicial. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo 
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leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando nos autos documentos 

representados por extratos, faturas e telas unilaterais com dados 

pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços, de 

cuja relação contratual não foi negada pelo reclamante em sua inicial, que 

afirmou que a cobrança é indevida, pois pediu o cancelamento dos 

serviços, mas não apresentou nenhum documento que desconstituísse o 

débito junto à reclamada. Logo, tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do reclamante é devida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos, portanto 

improcedentes os pedidos. Por fim o pedido contraposto deve ser deferido 

em favor da reclamada no valor do débito inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito, ou seja, R$ 155,64 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta 

e quatro centavos), tendo em vista que não apresentou o cálculo de 

evolução da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados 

na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto no valor 

de R$ 155,64 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente a partir do vencimento e juros legais 

de 1 % ao mês a partir da citação. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004117-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004117-06.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EZEQUIEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de reparação por danos morais e materiais, com pedido de tutela 

de urgência, que EZEQUIEL DOS SANTOS e UNIC SORRISO LTDA. Pugnou 

pela inexigibilidade do débito e requereu danos pela inclusão indevida. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu 

o reclamante EZEQUIEL DOS SANTOS que constatou que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 3.594,00 

(três mil quinhentos e noventa e quatro reais) com data de vencimento em 

10/02/17, com data de inclusão em 23/05/17, referente ao contrato nº 

AG00000002876628. Contudo, esclareceu que firmou contrato com a 

instituição educacional, mas não quitou o boleto de matrícula, não 

efetivando a contratação devida para o curso. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo lista de frequência das aulas, 

histórico, provas realizadas, atividades, ou seja, não provou que o autor 

cursou as aulas, corroborando com as alegações da exordial. Os 

documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha usufruído 

de seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada prova 

com a juntada de documentos que é parte legítima e beneficiário do valor 

negativado, sendo patente pelas mensagens, e-mails e toda 

documentação acostada aos autos que a cobrança é indevida. Assim, 

tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados 

da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe 

foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar 

a inclusão do nome da parte reclamante em cadastro negativador com 

fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 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 requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino 

que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo 

de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa em 

caso de descumprimento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LANA LAURA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000859-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LANA LAURA ROSSI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de demanda na qual a parte 

reclamante postula indenização por danos morais alegando que sofreu 

transtornos e frustração com a cobrança de débitos de uma dívida que 

junto à instituição de ensino requerida, requerendo um parcelamento com 

melhores condições, visto que houve falha na prestação de serviços. É a 

suma do essencial. A pretensão merece juízo de improcedência. A parte 

autora afirma que efetuou a matrícula no curso de Fisioterapia, frequentou 

as aulas e teve algumas aulas suspensas por ausência de professor, 

sendo que foi cobrada do valor da prestação e não concorda, pois não 

tem condições de arcar, mesmo com o beneficio de 70% de desconto para 

pagar somente após encerrar a faculdade. Discorre que a requerente 

ficou impossibilitado de pagar o curso e que a requerida estaria lhe 

cobrando injustamente uma dívida, referente aos boletos das 

mensalidades vencidas, período esse não frequentado pela aluna, e tão 

pouco possui uma frequência de aulas assistidas nesse período, 

afirmando que tal situação lhe causou diversos transtornos e prejuízos 

materiais. No entanto, a reclamada afirma que as cobranças são devidas. 

Assim, entendo que a parte reclamante não comprovou suas alegações, 

como preceitua o art. 373, I, do CPC que diz: “O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.” Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção da efetivação 

do prejuízo. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

como declinado acima, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, a efeito de restarem dúvidas sobre a ocorrência ou não dos 

prejuízos sofridos pela parte reclamante, inexistindo prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária a título de danos morais, não há razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Neste sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - ABANDONO DO CURSO 

SEM O DEVIDO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - PREVISÃO 

CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - 

MENSALIDADES ESCOLARES -- NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO O 

simples abandono do curso sem o devido cancelamento da matrícula não 

desobriga do pagamento das mensalidades. Em sendo contrato de 

prestação de serviço educacional, tendo o educador cumprido sua parte, 

colocando à disposição do aluno o serviço contratado, cumpre a sua 

obrigação contratual, pelo que deve ser pago.(Processo: AC 

10024122474240001 MG Relator(a):Batista de Abreu Julgamento: 

29/05/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL 

Publicação: 11/06/2014) E ainda: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENSINO. DESISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO RÉ. 

SOLICITAÇÃO POR ESCRITO E PROTOCOLO, FORMA PREVISTA NO 

CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES. VALORES DEVIDOS PELO 

AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTATO DA AUTORA COM A 

RÉ PARA CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

LEGÍTIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.A rescisão contratual foi 

postulada pela autora, de forma unilateral. Incumbia-lhe comprovar o 

requerimento formal de desistência do curso junto à instituição ré, nos 

termos da cláusula 7ª, III e § 5º, do contrato celebrado entre as partes. 

Prova que não foi produzida nos autos. Afirma a autora solicitar o 

cancelamento por telefone, restando desatendido o avençado entre as 

partes. Improcedência do pedido da autora e procedência do 

contrapedido, posto que devidos os valores das mensalidades. No caso 

dos autos, inexistente abusividade para ensejar desconstituição do débito. 

Condenada autora ao pagamento das mensalidades de fl. 12, atualizadas 

mensalmente pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de 

1% ao mês a partir da apresentação do contrapedido. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005289541, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

22/05/2015). Improcedente, portanto, o pedido para condenação em danos 

morais e materiais. III – Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial promovido por LANA LAURA ROSSI em desfavor de UNIC 

SORRISO LTDA, ambos qualificados nos autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 15 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004764-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BACH & FARIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004764-98.2017.8.11.0045. REQUERENTE: BACH & FARIAS LTDA - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido de reparação por danos morais e materiais, com pedido 

de tutela de urgência, que BACH & FARIAS LTDA – ME move em desfavor 

de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Pugnou pela ilegibilidade 

do título protestado e requereu danos pela inclusão indevida. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo reclamado, uma vez que 

o apresentante do título possui legitimidade para responder pelos danos 

causados diante do protesto de título por ele apresentado. Fundamento e 

decido. A parte Reclamante foi surpreendida com o protesto no cartório de 

títulos – documento 54853, livro 130, folhas 354, data do protesto 

13/11/2013, vencimento 15/12/2011, espécie NOTA PROMISSÓRIA, no 

valor protestado R$ 33.515,86 (trinta e três mil quinhentos e quinze reais e 

oitenta e seis centavos), nº do título 4302286343, alegando que teve seu 

nome negativado de forma indevida, visto que a dívida já estaria quitada 

com a devolução amigável do veículo ao banco, ora Reclamado. Ocorre 

que, embora tenha negado a culpa, a reclamada prova com a juntada de 

documentos que é parte legítima e beneficiário do valor protestado, sendo 

patente pelas mensagens, e-mails e toda documentação acostada aos 

autos que a cobrança é indevida. Assim, tenho que a demandada 

utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem 

confirmar a veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal 

sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a inclusão do nome da 

parte reclamante em cadastro negativador com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 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 requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 
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comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ratifico a medida liminarmente concedida. Também, tendo em vista 

o teor do julgamento desta ação, determino que a reclamada exclua o 

nome da parte reclamante do cadastro restritivo de crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA BARCE (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000847-37.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA BARCE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O julgamento antecipado da 

lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 

outras provas. Fundamento e decido A Reclamante postula a condenação 

da Reclamada a indenizá-la por danos morais em razão de ter inserido o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) em data de 

31/10/2015, Nº do contrato: 0233293387, no importe de R$ 219,40 

(duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), ao argumento de que 

desconhece o referido débito. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada, razão pela qual não se justifica a inserção 

de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A reclamada, 

em sua defesa, alega que a reclamante era titular das contas nº 

0233293387, linha nº 65-99903-1394, (05/12/2014 até 27/09/2015), sendo 

que atualmente já encontra-se cancelada em razão de inadimplência de 

faturas, sendo que de acordo com seus registros constam pagamentos 

efetuados pela autora, informa que a modalidade pré-paga não possui 

contrato escrito, sendo que informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, requer a improcedência dos 

pedidos e a condenação da reclamante em litigância de má fé. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação de áudio, 

de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação. O documento 

deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé não deve 

ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 

80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 219,40 (duzentos e dezenove 

reais e quarenta centavos), gerado pelo contrato Nº 0233293387, incluso 
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em data de 31/10/2015; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. 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). Após, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRA GERALDA LIMA LAUNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005081-96.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LIANDRA GERALDA LIMA 

LAUNE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE S E N T E N Ç 

A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais, ajuizado por LIANDRA GERALDA LIMA LAUNE em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Conforme narrado na inicial, a parte autora alega que no 

dia 03/10/17 efetuou um depósito em dinheiro, via envelope, sendo no 

valor de R$ 102,00 (cento e dois reais) sendo que só foi creditado o valor 

de dois reais. Discorre que solicitou a imagem das câmeras de segurança, 

mas não obteve êxito sem uma determinação judicial. Pleiteia dano material 

no valor de R$ 100,00 (cem reais) e reparação por danos morais em valor 

a ser arbitrado pelo juízo. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Não tendo sido arguidas 

questões preliminares e não havendo provas a produzir em audiência, 

autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 373, I do CPC. 

No mérito, a demanda é procedente. Alega a autora que no dia 03/10/17 ao 

efetivar depósito em sua conta no banco réu, colocou o valor 

correspondente a R$ 102,00 (cento e dois reais), mas em sua conta foi 

creditado apenas o valor de R$ 2,00 (dois reais). Nesse ponto, se verifica 

que, a parte autora atendeu ao disposto no art. 373, inciso I do CPC, 

trazendo aos autos início de prova suficiente a amparar a pretensão 

declinada na inicial. Ocorre que, a discussão trazida aos autos deve ser 

analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

aplicável na espécie, o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Diante do 

deferimento da inversão do ônus da prova, foi oportunizada a requerida 

colacionar aos autos provas que documentam e registram a abertura dos 

envelopes de depósito e a conferência dos valores que neles foram 

colocados para processamento bancário pelo funcionário designado para 

essa tarefa (documentos, gravações de câmara de segurança e outros). 

No entanto, o requerido não juntou aos autos tais documentos, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

A autora, por outro lado, comprovou o seu direito constitutivo, ao juntar 

aos autos o comprovante de depósito de um envelope, bem como o 

extrato bancário de sua conta corrente correspondente ao crédito no 

valor total de R$ 102,00 (cento e dois reais) no qual comprova que 

somente foi depositado o valor a menor, e não o valor que efetivamente 

havia dentro dele. Logo, em sendo a parte autora considerada 

consumidora, deve ser observado o disposto no art. 14 do CDC que 

refere: 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. 

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, na qual a autora é 

destinatária final dos serviços bancários prestados de forma habitual e 

continua, a responsabilidade da instituição financeira deve ser 

reconhecida como objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. 

Consequentemente, sua responsabilidade só poderia ser excluída no caso 

de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). 

Saliente-se, que mesmo diante da revelia, foi oportunizado ao requerido 

juntar documentos que demonstrassem os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 333, II do Código 

de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. Assim, à luz da teoria do 

risco da atividade cabe ao banco, arcar com a insegurança do sistema 

que coloca à disposição dos consumidores, eis que dele aufere lucro, 

sendo objetivamente responsável pelos danos decorrentes da má 

prestação de serviço. A par disso, é de se ponderar que as provas 

apresentadas pela autora são suficientes para a comprovação dos fatos, 

uma vez que correspondem aos únicos documentos disponibilizados pela 

instituição financeira na realização de operações nos caixas eletrônicos. 

Na verdade, como já referido, incumbia ao banco a demonstração de que 

o crédito foi efetuado em conformidade com a quantia colocada no 

envelope, seja por força da inversão do ônus da prova (consoante 

preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), ou mesmo 

em razão do encargo probatório que lhe é atribuído pelo Código de 

Processo Civil (art. 373, II). No entanto, não o fez. Nem se alegue que o 

sistema de segurança não permite a possibilidade de extravios de 

numerários. Ora, se o serviço é colocado à disposição do cliente inclusive 

com redução de custo operacional, pela diminuição de caixas e 

funcionários a responsabilidade por eventuais falhas é do banco, 

conforme dito anteriormente. Por conseguinte, restou caracterizada a 

responsabilidade do banco-réu, que não comprovou a inexistência da 

quantia informada pela autora no envelope depositado no caixa eletrônico, 

estando configurada a falha na prestação de serviço bancário. De modo 

que o requerido deve ser responsabilizado pelo prejuízo causado a 

autora, no valor de R$ 1.000,00, em razão de sua má-prestação de 

serviços. Tendo em vista que nas hipóteses como a dos autos, o dano 

moral se caracteriza in re ipsa, decorrente da má prestação de serviço 

que privou a autora de dispor de seu numerário não creditado na conta 

corrente, deverá o banco arcar com indenização por danos morais. Nesse 

sentido, segue jurisprudência do TJ/SP: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Operações bancárias. Depósito no caixa eletrônico por envelope. 

Divergência de valores. Dano material e moral. Súmula 479, do C. STJ. 1. 

Nas relações de consumo é objetiva a responsabilidade do fornecedor ou 

prestador de serviços, ressalvada a possibilidade de prova da culpa 

exclusiva do consumidor ou terceiro. 2. À luz da teoria do risco 

profissional, as instituições financeiras respondem pelas falhas e 

divergências decorrentes da utilização dos terminais de autoatendimento, 

caracterizando-se o dano moral indenizável pela própria insegurança do 

sistema. Precedente do C. STJ. 3. A indenização por danos morais deve 

ser suficiente para compensar o abalo sofrido pelo ofendido, sem 

acarretar enriquecimento sem causa, bem como para punir e coibir a 

conduta desidiosa do ofensor. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

00138508520108260127 SP 0013850-85.2010.8.26.0127, Relator: William 

Marinho, Data de Julgamento: 18/03/2015, 18ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Não obstante o grau de subjetivismo que 

envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para 

a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se 

pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a 

restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, 

não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido. As 

irresignações da autora, que vão além de meros aborrecimentos, 

configuram a lesão à personalidade da mesma, suficientes para ensejarem 

a ocorrência de danos extrapatrimoniais, os quais prescindem de qualquer 

demonstração específica, resta evidente o dever de reparação. Para se 

fixar o valor indenizatório, observam-se os nortes dos arts. 944 e 945 do 

Código Civil, levando em conta a extensão do prejuízo, bem como a 

capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da reprimenda, e 

evitar o enriquecimento sem causa. Pelas razões acima invocadas é que 

este juízo entende por bem, em fixar os danos morais em R$ 2.000,00 
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(dois mil reais), atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento sem causa, acrescidos 

de juros e correção monetária. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da Ação por Reparação de Danos ajuizada por LIANDRA 

GERALDA LIMA LAUNE em face de BANCO BRADESCO S.A., para 

condenar o banco requerido: 1) a pagar à autora a quantia de R$ 100,00 

(cem reais), pelos danos materiais que lhe causou, acrescida de juros (da 

citação) e correção monetária da data do depósito (03/10/17), nos termos 

da fundamentação; 2) a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), referente a indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M, desde a publicação desta decisão (Súmula 

362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

data da citação, nos termos da fundamentação. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 15 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

1002954-88.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA REIS SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de demanda em que a alegação funda-se em ocorrência de 

falha na prestação de serviço de telefonia, eis que teve sua linha 

cancelada e migrada de plano para plano Tim Beta que não funcionou. 

Pugna pela condenação da reclamada em pagamento a indenização para 

reparação pelos danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. A solução da matéria 

controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No mérito, a demanda é procedente. Consta da inicial que a 

reclamante possuiu uma linha com pacote de telefonia e foi solicitada a 

troca do plano para o plano pós-pago denominado Tim Beta. Discorre que 

teve os serviços suspensos e mesmo efetivando acordo nas vias 

administrativas, não obteve resultado satisfatório. Demonstra que a parte 

Reclamante tentou resolver o problema administrativamente, mas não 

lograram êxito. A Reclamada, por sua vez, apresenta defesa genérica, 

apresentando telas que não possuem o condão de provar. Não se tem 

dúvidas de que houve negligência por parte da Requerida ao suspender o 

serviço de linha do telefone móvel do Reclamante, configurando assim, 

falha no serviço prestado por parte da Requerida. Neste sentido, a 

requerida também não trouxe qualquer prova de que as alegações 

vertidas na inicial são inverídicas, o que poderia ser facilmente 

comprovado pela demandada. No entanto, não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse diapasão, como a 

operadora não cumpriu com sua obrigação no contrato consistente na 

manutenção do plano contratado e suspende os serviços. Impositiva a 

condenação da requerida em danos morais. Cumpre anotar que o caso em 

tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um polo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “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. 

“§ 1° 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. “§ 3° 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.” Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não 

forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e consequências 

deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente 

reclamação de indenização por danos morais proposta por JULIANA REIS 

SILVA em desfavor de TIM CELULAR S/A para (1º) CONDENAR a 

operadora reclamada ao pagamento de reparação pelos danos morais 

experimentados pela parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), atualizados desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 

362 do STJ, mais juros de mora a contar da data da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002006-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CANALE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002006-15.2018.8.11.0045. AUTOR: MONICA 

CANALE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS DESPACHO Verifica-se pelo documento constante do Id nº 

13370886, que a requerente recebeu diretamente da Seguradora Lider 

Administradora de Seguro DPVAT, portanto deve retificar o polo passivo 

da ação incluindo-a no lugar da Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, no prazo de 5(cinco) dias. Após, conclusos para recebimento da 

inicial. Intime-se e cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de junho de 

2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155396 Nr: 3117-51.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA SILENE SOUZA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 28 de agosto de 2018, às 16h00min, para oitiva da 

testemunha Marrarych Kruger Moraes, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de pagamento 

das custas judiciais.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 29 de maio de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154821 Nr: 2749-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINA COELHO SCHLOTTEGEN, CLAUDIA 

ANDREIA COELHO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI POMPEO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PIERRE DE LIMA - 

OAB:RS/44763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Rambo Lucca de 

Abreu - OAB:

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 28 de agosto de 2018, às 16h30min, para oitiva da 

testemunha Vilmar Alves de Ramos, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de pagamento 

das custas judiciais.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 148460 Nr: 8701-36.2017.811.0045

 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: ROSANIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO, 

GELSON RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT

 Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelos 

requeridos, e MANTENHO todos os termos da decisão de pp. 99/104, com 

vista ao seu integral cumprimento.Desde já, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 12 de setembro de 2018, às 

16:30 horas.As partes deverão apresentar ou completar o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC), sob 

pena de preclusão.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 pessoalmente as partes, a fim de que compareçam para 

prestarem depoimento pessoal e pelo DJE seus procuradores.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110197 Nr: 4056-36.2015.811.0045

 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: IRENE CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.64/70, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23132 Nr: 963-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Considerando que as provas já foram produzidas em conjunto com o 

processo em apenso e os memorais finais já foram ofertados nos autos 

em apenso, portanto, as partes, não poderão mais juntar novos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 234 de 654



documentos nos autos, até porque a instrução probatória já se encerrou, 

estando os autos prontos para prolação da sentença.

Intimem-se e cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 153972 Nr: 2261-87.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ - SICREDI NORDESTE/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES BENEDETTI, BRUNO CESAR 

BENEDETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:MT/19.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

De duas diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00 

cada, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154233 Nr: 2429-89.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:MT/17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154558 Nr: 2586-62.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARINO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155224 Nr: 2994-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - 

OAB:SP/92.566, MIRIAN GINTIJO MOREIRA DA COSTA - 

OAB:MG/45.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94924 Nr: 1814-41.2014.811.0045

 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: JOSIEL CUPERTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/8530-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85147 Nr: 4715-50.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454/O

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97780 Nr: 4176-16.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE CAMILO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 5614-48.2012.811.0045

 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: VILSON LUIZ GUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA -- centralização dos serviços dos 

bancos s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9155 Nr: 511-75.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ZEFERINO PICOLO 

MONTECELLI(MENOR), RAFAELA DA ROCHA PICOLO, MARIA APARECIDA 
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TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$240,00 (duzentos e 

quarenta) reaiss, da Senhora Oficiala de Justiça conforme certidão, a guia 

de complementação de diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GLAUBEANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001980-17.2018.8.11.0045 Visto. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIA GLAUBEANE DA SILVA PERREIRA em face de ROCHA E 

TAKASHIBA LTDA ME (nome fantasia Móveis Popular), objetivando, 

liminarmente, a imediata baixa de seu nome junto aos cadastros de 

proteção ao crédito, haja vista a existência de acordo válido entre as 

partes. Com a inicial juntou documentos, conforme se vê dos ID’s anexos. 

Vieram os autos conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. Pois 

bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. A 

fim de comprovar o seu direito, a autora juntou extrato do SERASA onde 

verifica-se a existência de pendência financeira relativa à empresa 

requerida (ID n.º 13338124). Juntou ainda, atendimento preliminar realizado 

pelo Procon (ID n.º 13338116) e comprovantes de pagamento dos boletos 

do acordo (ID n.º 13338117), demonstrando assim, a existência de acordo 

válido e, até então, em dia. No caso, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, encontrando-se nos efeitos nefastos que a 

inscrição como inadimplente pode causar na vida da requerente, vez que 

sustenta a inexistência do débito vergastado, o que será demonstrado no 

decorrer da presente demanda. Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA 

com o fim de determinar a retirada provisória do nome da requerente do 

cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, conforme documento de ID n.º 

13338124, referente a restrição junto a requerida. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima concedida retirando 

imediatamente o nome do requerente do cadastro de inadimplentes até 

ulterior decisão deste Juízo. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a gratuidade de 

justiça. Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade da conduta, pois, 

a qualquer momento poderá ser revogada esta decisão, não violando o 

prescrito no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Assim, designo 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 09 de agosto de 2018, às 

10h30min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória 

no sistema PJE. Intime-se a parte autora através de seus advogados. 

Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecerem ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de junho de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002039-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002039-05.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUERENTE: CARLA CRISTINA SCHAFFER REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA ajuizada por CARLA CRISTINA SCHAFFER, contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, formulando na 

inicial, dentre outros, o pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao 

INSS o restabelecimento/concessão do benefício de auxílio doença à 

requerente, enquanto persistir a enfermidade ensejadora do benefício. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem, de acordo com sistemática do 

novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência 

quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir o 

bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do 

processo. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de serem observados dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, da Lei nº 8.213/91 

dispõe: “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.” Portanto, a concessão do referido 

benefício previdenciário está subordinada a comprovação dos seguintes 

requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) 

período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 

25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade 

para o exercício de atividade laborativa. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito, eis que 

a qualidade de segurada da autora restou suficientemente demonstrada, 

uma vez que o indeferimento administrativo fora embasado tão somente na 

ausência de verificação da incapacidade laboral, conforme Comunicado 

de Decisão anexo ao ID n° 13418325. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, o requerente anexou relatórios e atestados médicos 

recentes, evidenciando que é portadora das patologias: CID C73, E03, 

F41.2, G44.2, N63 (ID n° 13418296 – p. 01), bem como G442 – Cefaleia 

Tensional, F412 – transtorno misto ansioso depressivo (ID n° 13418299), 

bem como que está inapta a realizar as atividades antes exercidas em por 

tempo indeterminado. Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for 

concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário pleiteado. Posto isso, estando presentes os 

requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que instituto 

requerido a proceda com a implantação do benefício de auxílio-doença à 

autora CARLA CRISTINA SCHAFFER, NB 6215538411 (ID n° 13418325), 
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devendo ser mantido pelo prazo de 180 dias, o que deve ser feito no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, 

CPC). Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à 

realização da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente 

deverá trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 13418289). No mais, a praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso 

o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. Desta forma, à 

luz das normas acima indicadas, se faz imprescindível que nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Intime-se a parte 

autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os quesitos a 

serem respondidos pelo expert nomeado. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto (ID n° 13677945) cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 15 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002054-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMILDES DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002054-71.2018.8.11.0045 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM 

PEDIDP DE TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: MARIA CLEMILDES DOS 

SANTOS DIAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por 

MARIA CLEMILDES DOS SANTOS DIAS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS, formulando na inicial, dentre outros, o pedido 

de antecipação da tutela a fim de determinar ao INSS a implantação do 

benefício de auxílio doença ao requerente, abstendo-se de efetuar a alta 

programada até o julgamento final da demanda, bem como produção de 

prova em caráter emergencial. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, 

de acordo com sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

serem observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 

59, caput, da Lei nº 8.213/91 dispõe: “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.” 

Assim, a concessão do referido benefício previdenciário está subordinada 

à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito, uma vez que a qualidade de segurada 

da autora restou suficientemente demonstrada, tendo em vista o CNIS em 

nome da requerente (ID n° 13428818 – pp. 01/02), e ainda, que o 

embasamento do indeferimento administrativo fora tão somente na 

ausência de verificação da incapacidade laboral, conforme Comunicado 

de Decisão anexo ao ID n° 13428493. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a requerente anexou relatórios/laudo médico datado 

em 24.05.2018, evidenciando que a requerente sofre de alteração 

degenerativa severa da coluna lombossacra com estenose do canal 

vertebral, devendo ficar afastada de suas atividades laborais por 180 

(cento e oitenta) dias (D n° 13428517). Impende registrar, ainda, que o art. 

62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela 

impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O 

segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

for aposentado por invalidez. Assim, está caracterizado o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for 

concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Posto isso, 

estando presentes os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao 

instituto requerido a implantação do benefício de auxílio-doença à autora 

MARIA CLEMILDES DOS SANTOS DIAS, NB 6227181858 (ID n° 13428493), 

devendo ser mantido pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o que 

deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (art. 297, CPC). Findado o prazo de manutenção do benefício, não 

ocorrendo à realização da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, 

o requerente deverá trazer aos autos atestado, ou exame médico 

comprovando sua incapacidade atual, para que assim possamos 

prorrogar o prazo do auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE 

o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 13428283 – p. 

18). No mais, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstram que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima 

exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, 

dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, 

§ 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, 

contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 

dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o 

instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão 
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aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Defiro o pedido de produção antecipada de prova pericial médica. 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos 

previdenciários, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial 

(ID n 13428283 – pp. 21/22). Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto (ID n° 13683331) cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 15 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 819-81.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jaques de Mesquita, Valdete Padilha de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Considerando que o exequente concordou expressamente com o pedido 

de liberação da motocicleta alienada às fls. 178, defiro o pedido de fls. 

213.

 Nesta data, procedi a liberação de uma motocicleta YAMAHA/XT660Z 

TERENE, placa NTZ4583 – MT, conforme extrato em anexo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 3615-74.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iona Ferreira de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já tendo ocorrido o pagamento da requisição referente aos honorários 

advocatícios, intime-se o patrono da autora a colacionar ao feito seus 

dados bancários, para possibilitar a transferência de valores relativos aos 

honorários advocatícios.

 Após, intime-se pessoalmente a requerente para informar seus dados 

bancários para pagamento do principal, quando de seu depósito.

 Com os dados nos autos, venham-me conclusos para expedição de 

alvará.

 Após, aguarde-se o pagamento do principal.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 3266-03.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já tendo ocorrido o pagamento da requisição referente aos honorários 

advocatícios, intime-se o patrono da autora a colacionar ao feito seus 

dados bancários, para possibilitar a transferência de valores relativos aos 

honorários advocatícios.

 Após, intime-se pessoalmente a requerente para informar seus dados 

bancários para pagamento do principal, quando de seu depósito.

 Com os dados nos autos, venham-me conclusos para expedição de 

alvará.

 Após, aguarde-se o pagamento do principal.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 208-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Leandro Goveia

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

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

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já tendo ocorrido o pagamento da requisição referente aos honorários 

advocatícios, intime-se o patrono da autora a colacionar ao feito seus 

dados bancários, para possibilitar a transferência de valores relativos aos 

honorários advocatícios.

 Após, intime-se pessoalmente a requerente para informar seus dados 

bancários para pagamento do principal, quando de seu pagamento.

 Com os dados nos autos, venham-me conclusos para expedição de 

alvará.

 Após, aguarde-se o pagamento do principal.

 Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000716-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CAMPOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000716-37.2018.8.11.0021 AUTOR: OTACILIO 

CAMPOS GUIMARAES Trata-se de ação declaratória de rescisão 

contratual cumulada com ressarcimento por danos materiais com pedido 

de tutela de urgência de reintegração de posse, promovida por OTACÍLIO 

CAMPOS GUIMARÃES em face de FERNANDO ALVES FERREIRA. 

Segundo relatos da inicial, as partes firmaram contrato verbal de compra e 

venda de bem imóvel, contudo, o requerido deixou de cumprir 
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integralmente com suas obrigações, motivo pelo qual postula o autor, a 

rescisão contratual, com liminar reintegração na posse do bem. Vieram-me 

os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. Tratam-se os 

presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma forma como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 

eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situações excepcionalíssimas. Ainda que assim não 

fosse, a posse in casu, é consequência da relação contratual, de forma 

que eventual esbulho resta caracterizado somente após a rescisão 

contratual, não se mostrando patente a reintegração em sede de liminar: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. Aforada a ação de 

rescisão de contrato, cumulada com pedido de reintegração de posse, em 

que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de promessa 

de compra e venda celebrado entre as partes, pela inadimplência da 

adquirente, não se recomenda o deferimento da liminar reintegratória. 

Antes há que se rescindir a avença. A reintegratória, sabe-se, é 

conseqüência. Posse decorrente do negócio, a impedir a reintegração, 

ante a ausência da prática de esbulho. Precedentes do STJ e desta Corte. 

Falta de urgência. Interlocutória que merece confirmação. NEGADO 

SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065000978, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 29/05/2015). (AI 

70065000978 RS; Décima Oitava Câmara Cível; Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/06/2015; Julgamento: 29 de Maio de 2015; Relator: 

Nelson José Gonzaga). Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. 

No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 18 de julho de 

2018, às 15h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
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da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA COUTO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000722-44.2018.8.11.0021 AUTOR: LINDINALVA 

COUTO SIQUEIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 
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demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000787-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO DIESEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000787-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 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. Água Boa, 14 

de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92006 Nr: 1552-66.2014.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL, Rosilda Alves Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilson Ferreira Leite

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Celio Batista Pinto - 

OAB:OAB/GO 15150

 1. Trata-se de ação execução de alimentos proposta por G. A. L., 

representado por sua genitora ROSILDA ALVES MEDEIROS, em que a 

parte exequente afirma a ocorrência de adimplência da obrigação 

alimentícia vindicada nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

(fl. 80).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

2. Em análise do feito, nota-se pelas manifestações da exequente de que 

a obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 3. Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95915 Nr: 4459-14.2014.811.0021

 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
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 PARTE AUTORA: Vandair Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão do Oficial de fl. 64.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA NATALY RODRIGUES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001617-39.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SABRINA 

NATALY RODRIGUES DE CASTRO Na ulterior petição colacionada ao feito, 

o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-59.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI ARMANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010157-59.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSELI 

ARMANDO DA SILVA Considerando o acordo efetivado nos autos, resta 

preclusa a discussão acerca do bloqueio eletrônico efetivado nos autos. 

Assim, converto referido bloqueio em penhora, no limite do valor constante 

no acordo. Ademais, procedo à liberação do excedente bloqueado. Segue, 

anexo, o extrato da transferência. Proceda à Secretaria ao necessário 

para a vinculação de tais valores aos presentes autos e, após, 

venham-me conclusos para a expedição de alvará. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-13.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VOLMIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VICENTE (REQUERIDO)

LAURO RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO OAB - SC0020311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010033-13.2013.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO VOLMIR CALEGARI Considerando que os requeridos foram 

intimados do bloqueio eletrônico de valores e nada manifestaram, converto 

referido bloqueio em penhora, no limite do valor constante no pedido de 

cumprimento. Ademais, procedo à liberação do excedente bloqueado. 

Segue, anexo, o extrato da transferência. Proceda à Secretaria ao 

necessário para a vinculação de tais valores aos presentes autos e, 

após, venham-me conclusos para análise de expedição de alvará. 

Ressalto que não há falar em atualização de débito, eis que o bloqueio 

eletrônico fora efetivado nos estritos termos do montante requerido pelo 

exequente. Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JEOVANN CORAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001413-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

JEOVANN CORAL 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 pela 

documentação constante no ID 12482107, que houvera a quitação da 

obrigação. 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. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Defiro a expedição do 

alvará conforme postulado no ID 12885399. Segue, anexo, o extrato do 

alvará. Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 
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15 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BORGES DE MORAIS (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001796-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SALETE 

BORGES DE MORAIS 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 pela 

documentação constante no ID 13392659, que houvera a quitação da 

obrigação. 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. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Quanto à expedição de 

alvará, vemos que na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de 

Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-88.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR LOWER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010211-88.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUCIR 

LOWER - ME 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 pela 

documentação constante nos IDs 11393409 e 12642635, que houvera a 

quitação da obrigação. 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. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Quanto à expedição de 

alvará, defiro o pedido conforme postulado no ID 12763536, eis que 

apresentado nos autos procuração específica com firma reconhecida. No 

entanto, deixo, por hora, de expedir o alvará, eis que não informado o CPF 

do beneficiário, o que impede a movimentação sistêmica do dinheiro 

depositado nos autos. Assim, determino que seja a requerente intimada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos o número do CPF do 

beneficiário do alvará. Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-88.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR LOWER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010211-88.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUCIR 

LOWER - ME 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 pela 

documentação constante nos IDs 11393409 e 12642635, que houvera a 

quitação da obrigação. 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. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Quanto à expedição de 

alvará, defiro o pedido conforme postulado no ID 12763536, eis que 

apresentado nos autos procuração específica com firma reconhecida. No 

entanto, deixo, por hora, de expedir o alvará, eis que não informado o CPF 

do beneficiário, o que impede a movimentação sistêmica do dinheiro 

depositado nos autos. Assim, determino que seja a requerente intimada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos o número do CPF do 

beneficiário do alvará. Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-36.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010262-36.2014.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP 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 pela documentação constante no ID 11360694, que houvera a 

quitação da obrigação principal. Diante do exposto, nada mais resta a 

fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção quanto à 

obrigação principal. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Quanto à expedição de alvará, vê-se que na 

ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora postulou 

pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em conta 

bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando para tal 

que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes para 

receber. É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, 

inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já 

pacificaram o entendimento segundo o qual a procuração outorgando 

poderes ao advogado prescinde de reconhecimento de firma para a 

outorga de poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de 

valores, mister se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, 

atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de pequeno valor – 

RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados 

diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o 

saque independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma 

s i tuação,  quando se  t ra ta  de  saque por  te rce i ros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação. Isso 

porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de 

procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, 

mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem 

o valor originalmente depositado e sua procedência. Portanto, se é 

permitida a adoção de respectiva formalidade para uma instituição 

bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário não adote 

referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de transferência 

de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante 

do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade. 

No que se refere ao pedido de execução de multa cominatória, intime-se o 

executado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Água Boa, 15 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000596-28.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

WASHINGTON GOMES PINTO 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 pela 

documentação constante no ID 11363968, que houvera a quitação da 

obrigação principal. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção quanto à obrigação 

principal. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Defiro a expedição de alvará conforme postulado 

no ID 13159015, eis que apresentada procuração específica com firma 

reconhecida. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se pessoalmente o 

requerente acerca da liberação do alvará em nome de seu patrono, 

mencionando o montante transferido. Após, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 15 de 

junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SALUSTIANO DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001877-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VANDA 

SALUSTIANO DO NASCIMENTO 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 pela documentação constante no ID 13288706, que houvera a 

quitação da obrigação principal. Diante do exposto, nada mais resta a 

fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção quanto à 

obrigação principal. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Quanto à expedição do alvará, nota-se que na ua 

ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora postulou 

pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em conta 

bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando para tal 

que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes para 

receber. É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, 

inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já 

pacificaram o entendimento segundo o qual a procuração outorgando 

poderes ao advogado prescinde de reconhecimento de firma para a 

outorga de poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de 

valores, mister se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, 

atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de pequeno valor – 

RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados 

diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o 

saque independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma 
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s i tuação,  quando se  t ra ta  de  saque por  te rce i ros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação. Isso 

porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de 

procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, 

mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem 

o valor originalmente depositado e sua procedência. Portanto, se é 

permitida a adoção de respectiva formalidade para uma instituição 

bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário não adote 

referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de transferência 

de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante 

do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade. 

Intime-se e cumpra-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001627-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GILBERTO APARECIDA DA SILVA 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 pela documentação constante no ID 13087779, que houvera a 

quitação da obrigação principal. Diante do exposto, nada mais resta a 

fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção quanto à 

obrigação principal. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Quanto à expedição do alvará, nota-se que na na 

ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora postulou 

pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em conta 

bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando para tal 

que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes para 

receber. É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, 

inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já 

pacificaram o entendimento segundo o qual a procuração outorgando 

poderes ao advogado prescinde de reconhecimento de firma para a 

outorga de poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de 

valores, mister se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, 

atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de pequeno valor – 

RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados 

diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o 

saque independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma 

s i tuação,  quando se  t ra ta  de  saque por  te rce i ros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação. Isso 

porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de 

procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, 

mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem 

o valor originalmente depositado e sua procedência. Portanto, se é 

permitida a adoção de respectiva formalidade para uma instituição 

bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário não adote 

referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de transferência 

de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante 

do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade. 

Intime-se e cumpra-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001954-28.2017.8.11.0021. REQUERENTE: CLEUZA TOSCANO 

SANTANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por CLEUZA TOSCANO SANTANA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. 

onde a parte autora narra, em síntese, que efetuou cancelamento de sua 

linha telefônica, entretanto, continuou sofrendo cobranças nos meses 

seguintes, bem como teve incluído seu nome nos órgãos de proteção ao 

credito por ordem da empresa reclamada, pugnando ao final pela retirada 

de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, bem como indenização por 

dano moral que entende ter sofrido em razão da negativação de seu 

nome. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, 

aduzindo pela legitimidade da cobrança e exercício regular de direito ante 

a negativação do nome da autora em razão do inadimplemento de suas 

obrigações, bem como pela ausência de provas do cancelamento, 

pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante não 

logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez 

que a versão apresentada é inverossímil e os documentos carreados são 

frágeis e insuficientes para comprovação de todo o alegado na inicial. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 245 de 654



Ademais, não trouxe aos autos protocolo de cancelamento de sua linha 

telefônica, ônus que lhe incumbia, pois para usufruir das benesses do 

instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova mínima 

do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso ordenamento 

jurídico. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de 

Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; Em situação semelhante, assim decidiu 

nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE 

PROVA DO CANCELAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Apesar de ser princípio da legislação consumerista a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 

6º, VIII, do CDC), ao reclamante compete provar minimamente os fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. No presente 

caso, conquanto tenha afirmado que efetuou o cancelamento do serviço 

por meio do call center da operadora, o recorrido não mencionou sequer 

um número de protocolo que ateste sua alegação. Além disso, juntou 

cópias de faturas telefônicas, regularmente emitidas, inclusive com 

detalhamento das chamadas realizadas, o que demonstra que os serviços 

foram efetivamente prestados, mesmo após o alegado cancelamento. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RI 974/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 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. Água Boa/MT, 15 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000133-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE 

DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GERALDO PEREIRA DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde o reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

aduzindo que jamais contratou serviços de telefonia da empresa ré, razão 

pela qual pugna pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido em razão desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua 

defesa, impugnando os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os 

serviços foram devidamente contratados e utilizados pela parte autora, 

bem como pela regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos 

restritivos de crédito ante o não pagamento de seus débitos, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que o Reclamante colacionou provas 

mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com a inclusão de extrato de negativação que 

comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito por 

ordem da empresa reclamada. De outra banda, verifico que a Reclamada 

não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da parte 

autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da inclusão 

de seu nome nos bancos restritivos de crédito, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, 

entendo que a conduta da empresa reclamada causou sim abalo 

emocional ao reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível 

de indenização, posto que não adotou as cautelas necessárias 

procedendo com a inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de 

crédito em razão de uma dívida que o mesmo desconhecia. Nesse sentido, 

a jurisprudência de Nossa Egrégia Turma Recursal vem firmando o 

seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)” Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 
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importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendida, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, 

mantendo-se a tutela, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de: A) DECLARAR nulo o contrato de telefonia celular de 

número (61) 99972-342 que deu origem a negativação do nome do autor 

nos órgãos restritivos de crédito; B) CONDENAR a empresa reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

GERALDO PEREIRA DA SILVA, valor com a incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 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. Água Boa/MT, 15 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001509-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS DE 

BRITO REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na 

forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 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. Água Boa/MT, 25 de maio de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

3ª Vara
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96747 Nr: 321-67.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior dos Santos, Celio Luis da Costa, 

Fernando Henrique Dias Oliveira, Klayton Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Batista da Silva - 

OAB:30.079/GO

 Autos do Processo de Código nº. 96747

Réus: FÁBIO JUNIOR DOS SANTOS

 CÉLIO LUIS DA COSTA

 FERNANDO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA

 KLAYTON SANTANA DA SILVA

DESPACHO

Diante a certidão de fl. 265, que informa a inexistência de gravações em 

que consta pedido de oral de restituição de bens por parte da defesa, 

intimem-se os procuradores constituídos para que requeiram, por escrito, 

o que entenderem de direito.

No mais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto à testemunha PM Miranda, tendo em vista que a audiência outrora 

designada não fora realizada.

 Caso o Ministério Público desista da oitiva da referida testemunha, 

abra-se prazo para que as partes apresentem alegações finais.

Água Boa/MT, 15 de maio de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26208 Nr: 631-86.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIR ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 26208

Vistos, em correição.

Intime-se a Requerente para se manifestar e/ou apresentar impugnação, 

caso queira, no prazo legal.

 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.: 32791 Nr: 330-71.2011.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 32791

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação Previdenciária, promovida por Célia Maria do 

Nascimento em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

 Após o regular andamento do feito, a Requerente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil (fls. 114).

 É o relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe, inciso VI, do 

artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito 

pelo fato de já se encontrar recebendo o benefício pleiteado nesta ação, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 114.

Assim, pelo que se expõe, HOMOLOGO e JULGO EXTINTA a presente 

Execução nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

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.: 55477 Nr: 1206-55.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:29.627/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°55477

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal da presente demanda, intime-se 

pessoalmente a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 06 de Março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 2651-74.2014.811.0020

 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: OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - Espólio, OLAVO 

TEOBALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA 

DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, DORIEDSON CAVALCANTE DA 

SILVA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES, 

GERSON BUENO, ANTONIO MARTINELLI, JOÃO BATISTA MORAES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, Francisco Genésio Bessa de Castro - 

OAB:195646A-SP, GISELE GAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7335/MT, Luis Gustavo Orrigo Ferreira Mendes - 

OAB:19.015/DF, Romulo Martins Nagib - OAB:45.233/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: intimar os requeridos, via seus patronos, para 

manifestarem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Carlos H.F.Foz-analista judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91257 Nr: 420-35.2018.811.0020

 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: SUZANA PANIAGO MENDES, MARIA JOSÉ PANIAGO 

DA SILVA, SORAIA CRISTINA PANIAGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22.739-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 420-35.2018.811.0020

 ESPÉCIE: 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: SUZANA PANIAGO MENDES e MARIA JOSÉ PANIAGO 

DA SILVA e SORAIA CRISTINA PANIAGO DA SILVA

PARTE RÉ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CITANDO(A, S): eventuais interessados (herdeiros)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 3.201,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais herdeiros interessados, dos termos 

da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) 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: AGNELO BARROS DA SILVA, marido da Requerente 

MARIA JOSE PANIAGO DA SILVA e pai das requerentes SORAIA 

CRISTINA DA SILVA e SUZANA PANIAGO MENDES veio a falecer. As 

Postulantes tiveram a ciência de que o de cujus deixou uma pequena 

quantia em dinheiro, no valor de R$ 3.201.00 (três mil reais e duzentos e 

um reais), proveniente do PIS n° 106 67129 40 2 depositado na Caixa 

Econômica Federal. Diante do exposto, pede a Vossa Excelência que seja 

concedido o ALVARÁ JUDICIAL, autorizando a liberação do valor do PIS 

depositado na Caixa Econômica Federal, em nome de AGNELO BARROS 

DA SILVA, permitindo às Re-querentes o saque de tal valor.

DESPACHO: Código n.º 91257 Vistos. Citem-se eventuais interessados 

(herdeiros), via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, bem como o Ministério 

Público, aduzindo que o prazo para responder o presente pedido é de 15 

(quinze) dias, conforme determina o artigo 721 do CPC. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia - 

MT, 13 de junho de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito - Eu, 

Carlos Henrique Ferreira Foz - analista judicial, digitei. Alto Araguaia - MT, 

15 de junho de 2018.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 2651-74.2014.811.0020

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - Espólio, OLAVO 

TEOBALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA 

DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, DORIEDSON CAVALCANTE DA 

SILVA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES, 

GERSON BUENO, ANTONIO MARTINELLI, JOÃO BATISTA MORAES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, Francisco Genésio Bessa de Castro - 

OAB:195646A-SP, GISELE GAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7335/MT, Luis Gustavo Orrigo Ferreira Mendes - 

OAB:19.015/DF, Romulo Martins Nagib - OAB:45.233/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 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.: 12612 Nr: 2463-33.2004.811.0020

 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: NELSON ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIA CONSTANTINO GUIMARÃES Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, analisando os autos nesta data, em atendimento e 

andamento integral do presente feito, conclui-me que aos 09/10/2015, os 

autos mencionados transitaram em julgado, sem interposição de recursos, 

nada mais encerro-a.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25087 Nr: 98-30.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FABIO PAVONI, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SALMAZO, FRANCISCO ÉLCIO 

LIMA LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.252, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558-MT, ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4.855-MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A-MT

 Vistos.

1. O bloqueio eletrônico requerido foi autorizado e efetuado, pois o 

pagamento da condenação não se encontra comprovada no processo, 

porém, não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, 

conforme comprovante anexo.

 2. Realizada busca pelo sistema RENAJUD, esta também foi negativa, 

conforme comprovante anexo.

 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente, para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25739 Nr: 246-41.2009.811.0020

 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: LEONIDAS DA SILVA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDITA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51847 Nr: 1121-06.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. LEIDA MARIA DE OLIVEIRA promove Ação Previdenciária em desfavor 

do INSS, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (fl. 90), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 2166-11.2013.811.0020

 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: MILTON APARECIDO DE CASTRO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 249 de 654



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:10557-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52397 Nr: 1760-24.2012.811.0020

 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: EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio, MARIA RIBEIRO 

FERREIRA, OSMAR BRUNO RIBEIRO, ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), 

CELSO RIBEIRO, AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625/MT

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à fl. 

124, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, manifestar 

seu interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30296 Nr: 982-25.2010.811.0020

 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: DIÓGENES CARVALHO FRAGA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO DAVID DIAS DE CAMPOS (Espólio), 

CORINA DE CARVALHO CAMPOS (Espólio), ALTAIR DAVID FRAGA, JOSÉ 

JERY DAVID, DELVAIR MARIA DAVID DE MORAES, ZAIDA MARIA DAVID 

DE REZENDE, CACILDO FRANCO DE REZENDE, TEREZINHA DE REZENDE 

DAVID, TEREZINHA DAVID DE CAMPOS, JERÔNIMO DE CARVALHO 

DAVID, WALTER DAVID CARVALHO, LETICIA DE CAMPOS NETA, CENIR 

MARIA DAVID, VALDENOR FARIAS DA COSTA, ADÃO DE ALMEIDA 

(espólio), GERALDO BATISTA DA SILVA, ESPÓLIO DE WALDEMAR 

ANTÔNIO CAMARGO FILHO, ILIZENA DAS GRAÇAS SOUZA, CELIMAR 

NEVES VILELA, JOSÉ CLAUDINO DE CASTRO (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à fl. 

172, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, manifestar 

seu interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56766 Nr: 2522-06.2013.811.0020

 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: JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO MARDEN DE ARAUJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIDE FLÁVIO DE 

CARVALHO - OAB:5.877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO a cota ministerial de fls. 102/103 e, para tanto, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, para que, em 5 (cinco) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito 

sem resolução do mérito, forte no art. 485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 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. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da certidão de fl. 168.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 14 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11401 Nr: 1297-63.2004.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - ALTAMIRO ROSA, LUCIANA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, acerca da 

informação contida no malote digital juntado às fls. 198.

Alto Araguaia - MT, 14 de junho de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30914 Nr: 1600-67.2010.811.0020

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE CASTRO (Pessoa Física)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISON VITÓRIA COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:365 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Maison Vitória Comercial Ltda., 

CNPJ: 38908331000105, brasileiro(a), confecção de roupas etc.., 

Endereço: Rua Brasil Nº.1362 ª, Bairro: Vila Rami, Cidade: Jundiai-SP

Nome e cargo do digitador:Jandira de B. L. e Silva, Auxiliar Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Autos do Processo de Código nº. 30914

Sentença – Consignação Em Pagamento.

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento movida por LUCIANA 

DE CASTRO em face de MAISON VITORIA COMERCIAL LTDA, ambos 

qualificados, em razão da emissão de 01 duplicata no valor de R$ 154,90 

(cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e 01 cheque no 

valor de R$ 309,80 (trezentos e nove reais e oitenta reais), e sua posterior 

devolução por insuficiência de fundos, sendo que, por isso, teve seu 

nome protestado, bem como incluso no Cadastro de Emitentes de Cheque 

sem Fundos.

2. Segundo alega a parte autora, os títulos foram emitidos em benefício da 

empresa demandada em razão da aquisição de mercadorias todavia, 

argumenta que, em razão de dificuldades financeiras, a requerente não 

logrou êxito em quitar os títulos à época do vencimento.

3. Relata que a empresa requerida atualmente encontra-se em local incerto 

e não sabido, restando frustradas as tentativas da requerente em 

localizá-la para quitação do débito, não restando outra alternativa senão a 

propositura da presente para adimplemento da obrigação e exclusão de 

seus dados dos cadastro de inadimplentes.

4. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 18/28, inclusive, o 

cálculo de fls. 29/30.

5. A peça inaugural foi recebida à fl. 31, oportunidade na qual se 

determinou a expedição de guia de depósito judicial para recolhimento do 

valor a ser consignado.

 6. O depósito judicial foi efetivado à fl. 33.

7. A parte autora pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela em razão 

dos prejuízos que a autora vem sofrendo com a negativação dos seus 

dados no cadastro de inadimplentes.

8. Liminar deferida às fls. 41/43.

9. A empresa requerida foi devidamente citada por edital (fl. 66), deixou o 

prazo transcorrer in albis (fl. 69).

10. Vieram conclusos os autos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e DECIDO.

11. De proêmio, verifico que, entrementes tenha o requerido sido citado 

por edital, deixou o prazo transcorrer in albis, de modo que passo a julgar 

antecipadamente a lide, consoante preceitua o art. 355, inciso I, CPC.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

12. Pois bem. A ação de consignação em pagamento, forma compulsória 

de pagamento, tem por finalidade obter a extinção judicial de uma 

obrigação, buscando, dessa forma, duas situações jurídicas. A primeira 

consistente em cumprir a obrigação e a segunda, por conseguinte, em 

receber a quitação pelo cumprimento.

13. Quanto à primeira situação supracitada, a parte autora efetivou o 

depósito de fl. 33, justamente com escopo de cumprir a obrigação.

14. No que toca à segunda situação, referente à quitação, a verdade é 

que tal ato, em regra, depende da manifestação da parte credora.

15. Porém, o caso em apreço revela que o credor é desconhecido, vez 

que não há informações sobre seu paradeiro ou condições de aferi-la, 

bem como não há dados suficientes para efetivação de buscas de 

endereço da parte por meio dos convênios judiciais.

16. Diante desse quadro, a quitação do “quantum” devido restaria 

prejudicada se não houvesse previsão legal para situações como essa.

17. Nesse particular, convém transcrever o teor do art. 548, primeira 

parte, do CPC, in verbis:

“Art. 548. No caso do art. 547:

I – não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em 

arrecadação de coisas vagas; (...)”

18. É o estrito caso dos autos, procedeu-se a citação do requerido por 

edital, oportunidade em que não se obteve êxito.

19. Logo, a revelia deve ser decretada e o pedido inicial julgado 

procedente para a extinção da obrigação, todavia, o valor depositado 

deverá ser convertido em bem de ausentes.

20. Nesse sentido, o ilustre doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves 

assim pontificou:

 “O procedimento que se segue à citação é o do art. 898 do CPC, e variará 

conforme a atitude tomada pelos réus.

 Se nenhum comparecer, o juiz, se caso, aplicará a todos os efeitos da 

revelia e proferirá sentença, declarando a suficiência do depósito e a 

extinção da obrigação. Com isso, haverá a liberação do devedor. A 

quantia ou coisa depositada será arrecadada como bem de ausentes, 

prosseguindo-se na forma dos arts. 1.160 e s. do CPC .” (negrito 

acrescidos).

21. Portanto, é legítimo o interesse da parte autora em quitar o seu débito e 

regularizar a situação, não havendo como negar-lhe tal direito.

DISPOSITIVO

22. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte consignante, 

declarando efetuado o pagamento da duplicata 27022 (fl. 22) e do cheque 

n° 850001 (fl. 26/27), cujo valor encontra-se depositado em Juízo (fl. 33), 

razão pela qual DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

23. Em consonância com o disposto no art. 548 do CPC/2015, 

ARRECADE-SE o valor consignado como bem de ausente, publicando-se 

editais durante 01 (um) ano, reproduzidos de dois em dois meses, 

anunciando a aludida arrecadação e chamando o ausente, nos termos do 

art. 745 do CPC/2015.

24. DEIXO de nomear curador provisório, uma vez que se trata de depósito 

efetuado na conta única do TJMT.

25. Transcorrido o prazo de publicação dos editais, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e, caso não haja manifestação dos interessados na sucessão 

AO MPE.

26. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 27. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de outubro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-61.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ROSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de Advogada da parte requerente, 

para que forneça o atual endereço da parte requerida, conforme 

correspondência devolvida em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-31.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MENEZ DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESILDO RUBILARIO OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDSON COSTA DIAS (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 251 de 654



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26/07 de 2018 , às 13:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 12 de junho de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-40.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROMANO DA SILVA (EXEQUENTE)

RAFAEL ROMANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAEL REGINA TEIXEIRA (EXECUTADO)

REINALDO PRUDENCIO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26/07 de 2018 , às 13:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 12 de junho de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-66.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REINI MARIA DA BADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26/07/2018 às 13:50 MT ALTO ARAGUAIA, 13 de 

junho de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-74.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENILDO FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 15/06/2018, às 08:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 15 de junho de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-37.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCIO AMARANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000076-37.2018.8.11.0020. REQUERENTE: IVAN LUCIO AMARANTE 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

IVAN LÚCIO AMARANTE em desfavor de MERCADO LIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. 2. Dispõe o art. 144, IV, do Código de 

Processo Civil, que há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer 

suas funções no processo quando for parte no processo ele próprio, 

vejamos: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer 

suas funções no processo: [...] IV - quando for parte no processo ele 

próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;” 3. Ante ao 

exposto e por ser medida que se impõe, DECLARO-ME impedido, para 

apreciar e julgar esta ação, nos termos do art. 144, IV, do CPC. 4. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao substituto legal. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de junho 

de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87064 Nr: 2856-76.2013.811.0008

 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: MARCIONILA MARQUES XAVIER, LUIZ CARLOS 

MARTINS XAVIER, Sirley Aparecida Martins Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Indenizatória proposta por MARCIONILIA MARQUES 

XAVIER, LUIZ CARLOS MARTINS XAVIER e SIRLEY APARECIDA MARTINS 

XAVIR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para: (i) CONDENAR 

o requerido ao pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de 

danos materiais); (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de composição civil por 

danos morais, divididos em partes iguais aos autores; (iii) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de danos materiais na forma de pensão mensal 

em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos desde o óbito. As 

prestações mensais vencidas que devem ser pagas em uma única 

parcela, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária. 

Parcelas vincendas que deverão ser corrigidas anualmente pelo salário 

mínimo, com pagamento até que a vítima completasse 74 anos.da 

caderneta de poupança.Consequentemente, condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, 

o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para 

o seu serviço, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 3º, do CPC). O valor dos honorários advocatícios devidos 

pelo requerido deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora 

fixados no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 
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11.960/2009.No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO do requerido 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134636 Nr: 1342-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSF, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 38/39.Tendo em vista que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

EXPEÇA-SE Mandado de Averbação da dissolução da união estável na 

Escritura Pública Declaratória de União Estável, registada no livro n° 018-D 

às fls. 161 e vs no Cartório do 2° Ofício de Sapezal-MT, conforme 

requerido.Oficie-se a empresa RICARDO MAGNANI- CEI 101210001582, 

para que faça o desconto diretamente em folha de pagamento do 

requerido, no valor 37% do salário mínimo vigente, que perfaz atualmente 

o valor de R$ 353,00 e coloque a disposição da requerente ADRIANA DA 

SILVA FERENCINI- CPF: 815.094.301-30, em conta bancária no Banco do 

Brasil- Ag. 3669-2, Conta poupança 10113-3.Sem custas, pois ratifico a 

gratuidade da justiça.Após tudo cumprido e devidamente certificado, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137900 Nr: 3294-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE FREITAS WARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SACARIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT 10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Vistos, etc.

1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Rondonópolis – TJMT (2ª Vara Cível), com a finalidade de designação de 

audiência para oitiva de testemunha.

2 – Para o cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 21/08/2018, às 

14h30.

 3 – INTIME-SE a testemunha.

4 - Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a data e hora da designação 

da audiência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7725 Nr: 744-57.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL - CIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL - SEGUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ILDA MARIA TEIXEIRA 

em face de ALIANÇA DO BRASIL, CIA DE SEGUROS, ambos qualificados 

nos autos.

Recebida a execução às folhas 127, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

A executada apresentou impugnação às folhas 130/134.

Houve decisão as folhas 144/146, com posterior Embargos de Declaração 

pelo exequente às folhas 147/153.

Agravo de Instrumento pela executada às folhas 155/166.

Decisão do Agravo às folhas 200/205.

Às folhas 206, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, 

sendo que os cálculos foram juntados às folhas 207/209.

Às folhas 211, a exequente pugna pela intimação da executada para 

pagamento.

Às folhas 212, compareceu a executada, informando que não se opõe 

aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza os seus respectivos 

efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentado 

às folhas 207/209.

 INTIME-SE a parte executada para proceder com o pagamento dos 

valores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Concluso oportunamente para extinção do cumprimento de sentença.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 14 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112478 Nr: 3146-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para eletuar o preparo da Carta Precatória de 

citação do requerido, pois o endereço que aportou nos autos, o mesmo 

encontra-se residindo na Comarca de Várzea Grande/MT., referente ao 

presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137900 Nr: 3294-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE FREITAS WARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SACARIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT 10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Intimação da parte requerida, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado no valor de R$ 23,42 

(vinte e tres reais e quarenta e dois centavos) a ser depositado na conta 

do TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53478 Nr: 4228-31.2011.811.0008

 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: VALENTINA GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 
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OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a esta comarca, e querendo, para 

se manifestarem e requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127138 Nr: 4812-88.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA ROSANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1) Diante das informações contidas nos autos, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim 

de que seja a parte requerente submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados pela requerente, 

juntamente com cópias da petição inicial, bem como, dos documentos de 

fls. 17/20. INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais.APÓS a juntada 

do laudo, intime-se a parte autora para MANIFESTAR-SE no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125556 Nr: 3969-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PIVANTE MATOS, ASFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA CRISTINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:MT-13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da petição de fls. 40/41, informando novo endereço da 

parte requerida, DESIGNO o dia 15/08/2018, às 15h:00min., no prédio do 

Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado e CITE-SE a ré, 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). No ato da citação deverá a Ré informar da 

impossibilidade financeira de contratação de advogado, caso em que será 

orientada para procurar a Defensoria Pública.Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Para que a audiência de autocomposição não seja 

realizada, deverá o autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, 

bem como, o Réu apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

no mesmo sentido.Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. Não havendo 

conciliação, a ré oferecerá contestação no prazo de 15 (quinze) dias a 

partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), 

consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Atente-se à Serventia, pois o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (art. 695, § 1º, do CPC).Após a audiência de Conciliação/Mediação, 

vista dos autos ao Ministério Público.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104086 Nr: 4186-40.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY PORTILHO, RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIO SPE LTDA, EDSON TARRAF, SERGIO TARRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS HENRIQUE GOULART 

CARDOSO - OAB:SP 207.172

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Septar Schimidt 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., aduzindo, em síntese, 

obscuridade na r. sentença de fls. 218/219-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85410 Nr: 1341-06.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 82).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 
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Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126392 Nr: 4402-30.2017.811.0008

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Trata-se de Ação de Ação de Busca e Apreensão c.c Pedido Liminar 

opostos por Banco do Brasil S.A., em face de Maria Aparecida da Costa 

Nogueira Gomes (qualificados nos autos).

 Às fls. 91, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE nº 

10111. Conforme certificado às fls. 91, a parte autora não providenciou o 

depósito de diligência de oficial de justiça, bem como nada manifestou 

quanto a emenda a inicial retrô determinada, desse modo, decorreu seu 

prazo legal.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Ação de Busca e Apreensão c.c Pedido Liminar 

opostos por Banco do Brasil S.A., em face de Maria Aparecida da Costa 

Nogueira Gomes (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.: 119656 Nr: 583-85.2017.811.0008

 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: BIFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 46).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126121 Nr: 4250-79.2017.811.0008

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA LUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 36), que houve a 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111128 Nr: 2388-10.2016.811.0008

 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: TRANSPORTADORA CENTRAL MATO GROSSO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Visto em correição.

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Central Mato Grosso 

Comércio de Auto Peças Ltda ME., aduzindo, em síntese, omissão na r. 

sentença de fls. 301/302.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48637 Nr: 422-85.2011.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por BV Financeira S.A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, aduzindo, em síntese, omissão na 

decisão de fls. 142/142-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.: 108734 Nr: 994-65.2016.811.0008

 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: RPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Visto em correição,

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

pontos controvertidos, especificamente apontando qual a divergência na 

partilha.

 Após, dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100103 Nr: 1720-73.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AFONSO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse Juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente. Após, arquive-se, com as baixas e anotações de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101991 Nr: 2893-35.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC), devendo o recorrido ser intimado para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112792 Nr: 3325-20.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARBOSA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 16, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto à indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 306 Nr: 57-27.1994.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA, GUSTAVOA 

GODOI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 279/280, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34731 Nr: 1186-76.2008.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS, EKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto em correição;

Defiro o pedido de fls. 67/67vº, e determino que seja expedido novo e 

competente mandado de prisão civil para o Executado MARCOS 

ALEXANDRRE DA SILVA, pelo prazo de03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §3º do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o Executado foi devidamente citado e intimado para pagar a 

dívida fls. 39, contudo, mesmo tendo ciência da sanção civil decorrente do 

seu inadimplemento, não pagou o débito.

 Assim, expeça-se novo mandado de prisão.

Por fim, em caso de pagamento, que deverá abranger o valor integral do 

débito em execução, recolha-se o mandado de prisão ou expeça-se 

alvará de soltura, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125701 Nr: 4031-66.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFRDO, LPFRDO, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 134/135, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos 

autos os atos e diligências que lhe competem.

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

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88052 Nr: 3821-54.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, EMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Certifique-se quanto ao cumprimento de mandado de prisão expedido às 

fls. 33, após intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Após manifestação, ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106471 Nr: 5780-89.2015.811.0008

 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: IVANETE PEREIRA DOS SANTOS, KLEBER JOSE 

BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 284,80 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e oitenta centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por até 90 (noventa) 

dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

2. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91347 Nr: 1541-76.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Uma vez que o Executado não efetuou o pagamento integral das parcelas 

da pensão alimentícia em execução e nem demonstrou a impossibilidade 

de fazê-lo, decreto sua prisão civil por 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §3º do Novo Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos à Contadora, com urgência, para atualização do 

débito, devendo abranger além das parcelas vencidas, aquelas que se 

venceram durante o trâmite da presente ação executiva, nos termos da 

Súmula 309 do STJ.

Ressalto que o Executado foi devidamente citado e intimado para pagar a 

dívida no dia 12 de junho de 2017(p. 17), contudo, mesmo tendo ciência da 

sanção civil decorrente do seu inadimplemento, não pagou o débito.

 Assim, expeça-se mandado de prisão.

Por fim, em caso de pagamento, que deverá abranger o valor integral do 

débito em execução, recolha-se o mandado de prisão ou expeça-se 

alvará de soltura, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51078 Nr: 1904-68.2011.811.0008

 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: MDCDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4.960/MT

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 113, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

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

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98570 Nr: 801-84.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

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

especifique qual o rito processual pretende prosseguir perante o presente 

feito, sob pena de arquivamento.

Após manifestação, ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos para 

deliberações.
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Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132511 Nr: 8001-74.2017.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: MPDDEDMG, PGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Defiro o pedido de fls. 106, pelo que determino a realização de estudo 

psicossocial in locuo, na residência do menor, sem aviso prévio, pela 

equipe multidisciplinar do Juízo, devendo o laudo ser juntado aos autos no 

prazo impreterível de 20 (vinte) dias.

2. Com as informações, dê-se vista dos autos ao nobre representante do 

Ministério Público para manifestar-se quanto ao melhor interesse da 

infante.

3. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 1534-45.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO LTDA, JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação Cooperativa de credito, Poupança e Invetimento do Sudoete 

-Sicredo Sudoeste MT/PA foi ofertada no prazo legal, já contestação 

Jackson Henrique Sales Sandre foi apresentado fora do pazo, Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo apresente impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 1614-09.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SSOSSAI DO 

NASCIMENTO, DEAN OLIVEIRA SOUTO, HELOISA CHAPADEIRO 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:5361, VITOR MARTINELLI 

DE MENDONÇA - OAB:13082

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32820 Nr: 2506-98.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transportes Comércio e Distribuidora, Manoel 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, expeça-se Carta Precatória com a finalidade de 

penhora e avaliação da matrícula 2206 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Rosário Oeste, bem como intime o autor na pessoa de seu advogado 

para fazer o preparo da Deprecata no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122689 Nr: 2426-85.2017.811.0008

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da devolução da Carta Precatória sem o devido cumprimento, bem 

como da Certidão de Óbito de p. 124, intimo o exequente para que se 

manifeste nos autos no de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação 

nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127800 Nr: 5256-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 2583-39.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, RODRIGO MISCHIATT - OAB:MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intiamção do advogado da parte autora, que decorreu o prazo 

solicitado na Petição de fls. 71, sendo assim requerer o que de direito for, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 1085-97.2012.811.0008

 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: ESPOLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE GOTTARDI BACCHETI, ANDRÉ 

GOTTARDI BACCHETI, ALCHIMEDES FARINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17504/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:MT- 11.268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933
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 Proceder a intimação do advogado Dr. Sidnei Gonçalves AOB/MT 2933, 

que decorreu o prazo de 90(noventa) dias, solicitado as fls. 271, sendo 

requerer o que for de direito no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 164-65.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE SALETE MARCHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 

7.622, que decorreu o prazo de 06(seis) meses, sendo assim requerer o 

que for de direito, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109160 Nr: 1227-62.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MERE VAZ DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar os meios de cumprimento do 

mandado de averbação, junto ao Registro de Imóveis desta Comarca, o 

qual se encontra confeccionado nesta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123103 Nr: 2667-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de novo mandado citatório.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134947 Nr: 1513-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTINO DA SILVA, GENALDO MARQUES 

DA SILVA, HIGOR RIBEIRO SANTOS, GEIZIANE APARECIDA EGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:14.425, JOSUE ALVES DO NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 l - Intime-se a defesa técnica da acusada Geiziane Aparecida Egues 

Pereira para apresentação de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, eis que 

não aportou aos autos até esta data. Decorrido o prazo, intime-se 

pessoalmente a acusada para, querendo, constituir novo advogado. Em 

seguida, os autos deverão ser conclusos, inclusive para o Juízo deliberar 

acerca das providências do art. 265 do CPP. Anota-se, desde logo, que a 

acusada e a defesa técnica têm dado causa ao alargamento do prazo de 

prisão processual já que não houve a apresentação de resposta. II - No 

que tange ao pedido de fls. 253/254, no caso concreto, por medida de 

cautela, impõe aguardar a instrução processual a fim de que o Juízo 

possa melhor aferir a utilização ou não dos bens na suposta prática 

delituosa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-86.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000403-86.2016.8.11.0008. REQUERENTE: RAFAEL LUIZ PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Devera ainda, a parte autora, informar os dados 

bancários (agencia/conta/banco/CPF) a fim de proceder com o 

levantamento dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 15 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 15 de junho de 2018. Senhor(a) JAQUELINE 

DE JESUS, residente e domiciliado na Rua das Violetas, Nº 

40,Bairro:Residencial Rene Bargador, Barra do Bugres-MT. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1001173-45.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAQUELINE DE JESUS 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001151-84.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento:12147970. “....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....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LUIZA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento:12147970. “....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....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento:12147970. “....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....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento:12147970. “....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....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAGALHAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da 

r.decisão . “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-52.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-44.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BARROS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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GUILHERMINA MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-13.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE SENI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-80.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SEMAIAS MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HERLEN LUCAS SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 15 de junho de 2018. Senhor(a) HERLEN 

LUCAS SILVA DE CAMARGO, residente e domiciliado na Avenida Xavante, 

Nº680, Bairro Maracanã, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 

Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001184-74.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 214,19; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: HERLEN LUCAS SILVA DE CAMARGO 

Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA - MT20201/O Parte Ré: VIVO S/A (Telefônica Brasil S/A.) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA RAMOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MEDEIROS JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão. “....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....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500054-14.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODOLFO DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI (REQUERIDO)

MARIA CLARA SANFELICE PATRIOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA OAB - SP270413-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão, ID 13553665. “....INTIMEM-SE os executados CYRO GOMES DE 

MORAES GAVIOLE e MARIA CLARA SANFELICE PATRIOTA, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento do crédito fixado na 

condenação, conforme planilha de cálculos com demonstrativo atualizado 

do valor apresentada pelos exequentes, sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil.....” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso 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. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 15 de junho de 2018. Senhor(a) MARCIO 

ROGERIO MARTINS, Rua Campo Maior, Nº 147, Casa Frente, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001212-42.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.118,26; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIO ROGERIO MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR SIMONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso 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. 

Mat:3321.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso 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. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 15 de junho de 2018. Senhor(a) JOAO 

PEDRO DOS REIS FERREIRA, Rua Joao de Campos Borges, 247, Barra do 

Bugre - MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 15:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001213-27.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.088,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO PEDRO DOS REIS FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12188766. “....JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do 

Código de Processo Civil.)...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12189701. “....JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do 

Código de Processo Civil.)...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12190611. “....JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do 

Código de Processo Civil.)...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão, ID 12191103. “....INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do movimento 10175372...” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500007-40.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALMY PEREIRA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão, ID 12191205. HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado 

entre BANCO PAN S/A. e VALMY PEREIRA DE MAGALHÃES, nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo a minuta assinada e aportada nos autos (Id. 

10245061).Homologo também a renúncia ao prazo recursal....” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-39.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)
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KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12191533 .“ HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado por ELIARDE JOSÉ DA SILVA na Ação de 

Desconstituição de Dívida proposta em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. (VIVO), com fundamento no artigo 485, inc. VIII do Código de 

Processo Civil.....” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-61.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12191833 INTIME-SE a parte executada 

TELEMAR NORTE S/A., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do crédito fixado na condenação fixado no título executivo 

judicial, conforme planilha de cálculos com demonstrativo atualizado do 

crédito apresentada pela parte exequente, sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil...” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12192710 “JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código 

de Processo Civil....” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-20.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12192948.“EXTINGO O PRESENTE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu crédito 

junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. Havendo requerimento, 

expeça-se certidão de crédito...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500013-47.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12193824.“ HOMOLOGO por sentença o 

acordo formalizado entre BANCO PANAMERICANO S.A e ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo a minuta assinada e 

aportada nos autos (Id. 10053055/ 10331114)....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500256-88.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12195272.“ INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 

2.925,28 (dois mil, novecentos e vinte e cinco mil reais e vinte e oito 

centavos), fixado no título executivo judicial, sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil...” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000628-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCIMAR GONCALVES GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12196540.“ ORCIMAR GONCALVES GOMES 

RODRIGUES...” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87497 Nr: 395-63.2017.811.0050
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO BENDE RODRIGUES, SIRLENE SERRA 

GUERINE BENDE RODRIGUES, TÉRCIO BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca das correspondências devolvidas nos autos, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 3295-19.2017.811.0050

 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: MHADR, ROSIMARI DE ALMEIDA SANTANA ROCHA, 

LUIZ IMBILINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20.697/MT, Newton Zacarias Peterman Fregadolli Brandão - 

OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo de fls. 140/141, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 3679-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte requerida , para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83637 Nr: 2946-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA ANDRADE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:21.011/MT

 Código: 83637

DECISÃO

Vistos, etc

1 – Verifica-se a certidão de fl. 198, a qual certifica que a Defensoria 

Pública devolveu os autos sem ciência, em razão da ausência de 

Defensor Público com atribuição para atuar nesta Urbe.

2 – Dessa forma, este Juízo não pode deixar o réu prejudicado por culpa 

do Estado, assim, NOMEIO a d. advogada, Dra. MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES, OAB/MT 12462, fone (065)99694-3661, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências, conforme art. 422 do CPP.

3 – Após, CONCLUSOS para os fins do art. 423 do CPP.

4 – Intime-se a d. advogada, imediatamente.

4 – Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91992 Nr: 2981-73.2017.811.0050

 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: ANNELIESE DE ÁVILA DEL BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Heckler - 

OAB:18.605-B/MT, CASSIA MATOS AMARAL - OAB:21978-B/MT, 

DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95949 Nr: 13-36.2018.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. 

BASTOS - OAB:9.445/MT

 VISTOS ETC...Tendo em vista a ausência da testemunha Ederson Taques 

do Nascimento, a qual foi pessoalmente intimada para o ato, e não 

apresentou justificativa acerca de sua ausência, REDESIGNO a audiência 

para o dia 07.08.2018, às 14h00min. Expeça-se mandado de condução 

coercitiva em relação a testemunha Ederson Taques do Nascimento. Dou a 

presente por publicada. Saem os presentes intimados.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 1694-12.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL DO ESPIRITO SANTOS AMÉRICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena figurando como recuperando Antoniel do 

Espírito Santos Américo.

Cálculo de pena às f. 109.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público foi favorável à concessão do 

livramento condicional (f. 110-111).

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Como se vê, não houve intimação da Defesa do recuperando acerca da 

manifestação ministerial de f. 110-111. Assim, de modo a evitar futura 

arguição de nulidade, intime-se o recuperando, por meio de seu advogado 

constituído, para que, no prazo legal, apresente manifestação em relação 

ao parecer ministerial aportado nos autos.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 7 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 2121-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. LINTZMAIA ME, Célia Cristina Lintzmaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75808 Nr: 2633-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIS DA CONCEICAO SILVA, JOSE 

WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, LEONNARDO 

AUGUSTO DE S. F. DE MENDONÇA - OAB:14.833/MT, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72828 Nr: 858-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA, JEAN 

ERLEM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÁLVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 367-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39855 Nr: 111-31.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, SILVANE 

JOANA PIANO, VALDEMAR PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1593-19.2009.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP, DELVISSON GERALDO 

DE ARAÚJO OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES PINHEIRO - 

OAB:99306/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, MARCIA RIBEIRO 

STANKUNAS - OAB:104.981 SP

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1748 Nr: 1612-74.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1711 Nr: 1575-47.1999.811.0050

 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 ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91056 Nr: 2454-24.2017.811.0050

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIMAR CARLOS CANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar o endereço/bens da parte contrária, 

fundamentando seu pedido apenas nas tentativas frustradas de penhora 

on line e/ou não localização do endereço/bens em nome dos executados, 

o que é insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 

parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76099 Nr: 2843-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar o endereço/bens da parte contrária, 

fundamentando seu pedido apenas nas tentativas frustradas de penhora 

on line e/ou não localização do endereço/bens em nome dos executados, 

o que é insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 
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parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71087 Nr: 4064-32.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar o endereço/bens da parte contrária, 

fundamentando seu pedido apenas nas tentativas frustradas de penhora 

on line e/ou não localização do endereço/bens em nome dos executados, 

o que é insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 

parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83309 Nr: 2738-66.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA, LEOCADIA SIBELISK SELHORST, LUIZA GABRIELLA SPULDARO 

SELHORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 3448-23.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO ALVES DE MOURA & CIA 

LTDA-ME, MARIA MAIA NOBRE ALVES, GREGORIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77082 Nr: 3423-10.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDYR MARCON JUNIOR, OSWALDYR 

MARCON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77068 Nr: 3412-78.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DELGADO & CIA LTDA, CELIA 

REGINA BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82864 Nr: 2447-66.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIMA GOMES ME , RICARDO LIMA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.
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Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82859 Nr: 2442-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME , JALDEIR 

MOURA, ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81387 Nr: 1578-06.2016.811.0050

 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): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME , JALDEIR 

MOURA, ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2937-25.2015.811.0050

 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): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 
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edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 1535-06.2015.811.0050

 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): SOARES BORGES LTDA ME, ANEDIR SOARES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66494 Nr: 538-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . J. REGENSBURGER COMÉRCIO -ME, ARI 

JOSÉ REGENSBURGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 3476-59.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.
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 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 2274-47.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RESENDE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39714 Nr: 3067-54.2011.811.0050

 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): SANDRA REGINA ROSADO-ME, SANDRA 

REGINA ROSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87155 Nr: 253-59.2017.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLUS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 Vistos em correição,

Atente-se, definitivamente, a Gestora Judiciária quanto a conclusão 

desnecessárias dos autos, uma vez que, considerando o determinado na 

decisão de f. 10, faz-se necessárias a elaboração de certidão com a 

finalidade de informar o decuso do prazo para manifestação da parte 

embargada conforme impulsionamento de f. 13.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71368 Nr: 45-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. SALVADOR DE LIMA - ME, ADRIANO 

SALVADOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o encessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18975 Nr: 2716-91.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO FREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro o pleito de f. 188 e, via de consequencia, proceda-se a penhora e 

avaliação do imóvel indicado pela parte exequente.

Com a avaliação, intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para 

que apresente o valor atualizado do débito, bem como manifestação 

acerca do auto de avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na ocasião, intime-se a parte executada para que se manifeste acerca da 

penhora e avaliação do imóvel em comento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64374 Nr: 2401-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE T. SOARES DE ANDRADE-ME, 

MILTON JOSÉ SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionária de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo 

de cinco dias, indique o atual endereço do executado, COMPROVANDO 

AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, 

notadamente as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72579 Nr: 696-78.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCAR COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA. ME., JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de f. 61-62 e, considerando o 

determinado na decisão de f. 55, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente, para que apresente o atual endereço da parte executada, 

no prazo de cinco dias, comprovando as diligências administrativas 

realizadas, notadamente as especificadas nesta decisão, sob pena de 

extinção do feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92629 Nr: 3347-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o requerente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou 

endereço da parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Sem delongas, denoto que o requerente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou 

endereço da parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 3073-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o requerente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou 

endereço da parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61953 Nr: 2968-50.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA., COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:209.931/SP, MARIA ROSEMAR 

BURATTI - OAB:16031-B/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Vistos em correição.

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

manifeste acerca do pleito de f. 405-412, sob pena de aceitação tácita.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70060 Nr: 3276-18.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR BISPO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de 

aceitação tácita.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38498 Nr: 1852-43.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA & MARTINELLI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUREDI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SABIONI VALADARES 

- OAB:OAB/MT 16.218

 Vistos em correição.

De início, CERTIFIQUE a Sra. Gestora Judiciária quanto o apensamento no 

Sistema Apolo dos embargos à execução, eis que, analisando o processo 

físico em comento, este não veio acompanhado com o apenso constante 

no Sistema. Diante disso, atente-se quanto às situações dessa natureza, 

devendo atualizar o sistema e/ou apensar o processo antes de enviar 

concluso.

No que tange o pleito de f. 70, observo que a decisão de f. 67 é 

irrefutavelmente clara ao estabelecer que a parte exequente deve 

comprovar as diligências administrativas realizadas com o fito de 

encontrar bens passíveis de penhora.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de fixação de multa, bem como o pedido 

de consultas por meio dos Sistemas Bacenjud e Renajud, e, via de 

consequencia, intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze 

dias, indique bens passíveis de penhora em nome do executado, 

comprovando, definitivamente, as diligencias realizadas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27651 Nr: 1071-26.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA STALLABUM & CIA LTDA, ROSILENE 

MARA TEIXEIRA STLLBAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 
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OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - 

OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6.624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES - OAB:16445, 

PRISCILA BOTELHO OLIVEIRA MARQUES - OAB:20991/A

 Vistos em correição.

De início, observo que o presente feito se trata de cumprimento de 

sentença que não pertence a Meta 02 CNJ. Diante disso, atente-se o setor 

de conferência para a retirada da etiqueta identificativa da meta 

mencionada.

Igualmente, atente-se o setor de autuação e distribuição, eis que conforme 

se vê na sentença de f. 134-138 foi acolhida a preliminar de ilegitimidade 

passiva de Rosilene Mara Teixeira Stallbaum (f. 136).

Nessa esteira, defiro o pleito de f. 147 e, via de consequencia, retifique-se 

a capa dos autos a fim de excluir do polo passivo a Sra. Rosilene Mara 

Teixeira Stallbaum.

Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de f. 145, sendo que, desde já, em 

caso de não localização da parte executada, intime-se a parte exequente 

para que apresente o atual endereço dos executados, no prazo de quinze 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 2661-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELANE RODRIGUES GUALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, HELIO ANTUNES BRANDÃO NETO - OAB:OAB/MT 9.490, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença em que às f. 116-119 foi 

realizada penhora online nas contas da parte executada.

Às f. 123 aportou certidão informando que a parte executada foi intimada 

por meio de seus patronos, todavia, inexiste informações nos autos 

acerca de eventual manifestação da parte executada após a intimação 

declarada na certidão mencionada.

Diante disso, por se tratar de processo que tramita desde o ano de 2.015, 

atente-se a Sra. Gestora Judiciária quanto ao envio indevido de processos 

ao gabinete sem a devida atenção, eis que a ausência de certidão 

impossibilita a análise do pleito de f. 126.

Nessa esteira, CERTIFIQUE se a parte executada manifestou acerca da 

penhora realizada às f. 116-119.

Em seguida, tornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para análise do 

pleito de f. 126.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1747 Nr: 1611-89.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - OAB:28.218 

RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SINCLAIR 

BOMBASSARO - OAB:13950 RS

 Autos n° 1611-89.1999.811.0050(Código 1747)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: José Luiz Barreto da Costa

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de cinco 

dias, indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob 

pena de extinção por abandono.

Após, certifique o andamento e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 06 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 5966 Nr: 1168-70.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

RAQUEL CHIELE CORRÊA - OAB:55.053 RS, RICARDO POLESELLO - 

OAB:55.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - 

OAB:28218/RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

SINCLAIR BOMBASSARO - OAB:13950/RS

 Autos n° 1168-70.2001.811.0050(Código 5966)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: José Luiz Barreto da Costa

Vistos em correição.

ATENTE-SE, definitivamente, a Sra. Gestora Judiciária quanto a conclusão 

desnecessária dos autos, uma vez que, analisando o conteúdo do 

despacho de f. 218 (não numerada) foi determinado o cumprimento 

integral da decisão de f. 216, qual seja, a intimação da parte autora para 

que, no prazo de dez dias, indique bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, sob pena de extinção do processo.

Após o cumprimento da decisão, certifique o andamento e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 06 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68458 Nr: 2197-04.2014.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA, FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUIZ VERNER KLEIN, 

CIRLEI CORADI KLEIN, LUCILA SALA HERKLOTZ, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:14.864/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2197-04.2014.811.0050 (Código 68458)

Exequente: Saul Francisco de Souza e Silva e outros

Executado: ADM do Brasil Ltda.

Vistos em correição.

De início, observo que o presente feito se encontra incluso na META 02 

CNJ, todavia, não consta etiqueta identificativa na capa dos autos.

 Diante disso, ATENTE-SE a Gestora Judiciária para a devida identificação 

dos processos da Meta 02 CNJ para prosseguimento dos feitos com maior 

celeridade.

Concomitantemente, observo que a certidão elaborada pela Gestora 

Judiciária não se encontra encartada e enumerada.

Assim, PROCEDA-SE às diligências necessárias para o envio correto do 

feito ao gabinete com a juntada das certidões e numeração das laudas, 

bem como a numeração dos volumes na capa dos autos.

Sem prejuízo, constato que a presente ação se trata de embargos à 

execução opostos por Saul Francisco de Souza e Silva e outros em face 

da ADM do Brasil Ltda..

Acontece que os embargos em comento são referentes à execução sob o 

Código 27503 que não se encontra devidamente apensada neste feito, 

bem como no Sistema Apolo.

Diante disso, PROCEDA-SE às diligências necessárias para o 

apensamento da execução mencionada para o prosseguimento deste 
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feito, atentando-se, definitivamente, a Gestora Judiciária quanto a 

conferencia dos feitos a serem remetidos conclusos ao gabinete.

Cumpridas as determinações acima, tornem os autos conclusos para 

sentença.

Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 971-27.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR TANAN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da impugnação 

a execução ofertada pelo INSS, no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40572 Nr: 823-21.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MASANOBU UTIDA, IVONE TITOCE 

UTIDA, ANTENOR MASSAKI UTIDA, MASSAMI UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, ROGERIO 

R. GUILHERME - OAB:6763

 Autos n° 823-21.2012.811.0050 (Código 40572)

Exequente: Banco CNH Capital S/A

Executado: Junior Masanobu Utida e outros

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

CNH Capital S/A e face de Junior Masanobu Utida e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às f. 531 e f. 576 foi homologado o acordo realizado entre às partes de f. 

525-527.

Às f. 587 a parte exequente informou o cumprimento integral do acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 587, o acordo 

homologado foi devidamente cumprido.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos 

do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

consoante consta nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Sem prejuízo, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis deste Município 

para a baixa das hipotecas na matrícula 10.709 relacionadas a este feito.

Por conseguinte, atente-se a Gestora Judiciária quanto a autuação correta 

da cor da capa dos autos, eis que conforme dispõe o art. 567, §1º, I, da 

CNGC, as capas para os processos da Justiça da 1ª Instância serão 

confeccionadas em cartolina lisa, protegidas com saco plástico (...) cor 

rosa para as secretarias cíveis, falência e juizados cíveis.

 Assim, proceda-se às diligências necessárias para a correção da capa 

dos autos antes do arquivamento do feito.

Feitas as anotações e baixas devidas, e, certificado o transito em julgado, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31894 Nr: 1941-37.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Crispim de Faria Cruz 

- OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos n° 1941-37.2009.811.0050 (Código 31894)

Exequente: Pereira Gionedis Advocacia

Executado: Dalsolio Industria Derivado Cana de Açúcar Ltda.

Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

 Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da parte para tentativa de 

localização de bens em nome do executado.

Posto isto, indefiro o pedido de consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 08 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25946 Nr: 2571-64.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA, IVO DALSOLIO, ARLINDO SACHETTI, CLARICE SACHETHI 

DALSOLIO, ROSEMARI TEREZINHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos n° 2007/273 (Código 25946)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Dalsolio Industria Derivado Cana de Açúcar Ltda. e outros

Vistos em correição.

Certifique o transito em julgado da sentença proferida.

Se positivo, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Sem prejuízo, proceda-se, imediatamente, ao desapensamento (inclusive 

no Sistema Apolo) do feito sob o Código 31894, uma vez que se trata de 

processos envolvendo débitos distintos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 08 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 599 Nr: 469-50.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 276 de 654



 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE FREITAS FIGUEIREDO, 

SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, JOELANE ALVES DE FREITAS 

FIGUEIREDO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE N. DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.807, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Código 599

Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o requerente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamento seu pedido em meras 

alegações de que tem realizado buscas para localização de bens 

penhoráveis em nome da parte executada.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou 

endereço da parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65418 Nr: 3446-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILDES EMILIA KLEIN, PAULO ROBERTO 

KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Autos nº 3446-24.2013.811.0050 (Código 65418)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Dorildes Emilia Klein e outros

Vistos em correição.

Tendo em vista que os embargos à execução foram recebidos somente no 

efeito devolutivo (f. 344 dos autos nº 67454), DEFIRO o pleito de f. 171 e, 

por conseguinte, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

quinze dias, junte aos autos as matrículas atualizadas de ambos os 

imóveis, o penhorado e o pelo qual a parte executada pretende substituir 

(números 678 e 411), além das certidões de distribuição de feitos cíveis e 

certidão de tributos fiscais sobre os bens.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para manifestação 

em quinze dias.

 Em seguida, certifique e tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 3114-23.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, SVMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77393 Nr: 3615-40.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CLEIDE DA SILVA-ME, MARIA CLEIDE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79446 Nr: 518-95.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON CORREIA FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 
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- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 753-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, MARLI DA SILVA RODRIGUES, JOZIANE 

BALDUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85685 Nr: 4195-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLER NASCIMENTO KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90916 Nr: 2372-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALINO PEREIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96693 Nr: 496-66.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRIO MERISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98739 Nr: 1447-60.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 5ª 

VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399 

OAB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 
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justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99462 Nr: 1767-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTON PEREZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94593 Nr: 4527-66.2017.811.0050

 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: WABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFIRO os benefícios da AJG ao requerente e, via de consequencia, 

CERTIFIQUE o cumprimento integral da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 8 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 541-12.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JEFFERSON BOCARDI, SANDRA 

ANELISE KLEIN BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Deixo de analisar o pleito de f. 62-63, eis que o processo já fora 

sentenciado conforme se vê às f. 61.

Diante disso, certifique o transito em julgado da sentença, e, se positivo, 

arquive-se o feito com as comunicações e baixas necessárias.

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 Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76580 Nr: 3113-04.2015.811.0050

 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 VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, ARY LUIZ MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19.755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76580

Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o requerente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a parte requerente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou 

endereço da parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64493 Nr: 2519-58.2013.811.0050

 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): ANTONIA BIAZOTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2519-58.2013.811.0050(Código 64493)

Exequente: SICREDI

Executado: Antonia Biazoto Keller

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 120-122 as partes realizaram acordo que coloca fim no presente 

litígio.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 120, e, considerando a 

procuração assinada pela parte executada às f. 121, as partes 

transigiram amigavelmente acerca do litígio constante na presente 

demanda.

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

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 120-122, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas judiciais conforme acordado.

Atente-se ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.
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 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT),11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 2973-67.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2973-67.2015.811.0050(Código 76324)

Exequente: SICREDI

Executado: Estácio Miranda

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 89-92 as partes realizaram acordo que coloca fim no presente litígio.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 89, e, considerando a 

procuração assinada pela parte executada às f. 90, as partes transigiram 

amigavelmente acerca do litígio constante na presente demanda.

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

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 89-92, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas judiciais conforme acordado.

Atente-se ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT),11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63926 Nr: 1952-27.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGENTINO CAVALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se a parte exequente, por meio de seu patrono, via DJE, para que 

se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresetnada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com o decurso do prazo, certifique e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95814 Nr: 5215-28.2017.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5215-28.2017.811.0050(Código 95814)

Representante: Everest Transportes Rodoviários Ltda.

Requerido: Pedro Luiz de Morais

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do termo de audiência de f. 28, CERTIFIQUE quanto a 

apresentação de contestação da parte requerida.

Em seguida, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de 

direito no prazo de quinze dias.

Por fim, certifique o cumprimento desta decisão e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27288 Nr: 716-16.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACCHI & CIA LTDA, ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES 

SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEDRO KRAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:6264-B

 Vistos em correição.

Certifique se os valores depositados às f. 111 e 1116 estão vinculados ao 

Processo de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Alexanre 

Ferres Schimith (Código 25725).

Se positivo, certifique e arquive-se o feito com as comunicações 

necessárias.

Se negativo, intime-se a parte exequente para que apresente cópia dos 

comprovantes de depósitos judiciais junto ao feito mencionado (25725), no 

prazo de quinze dias.

Com a juntada, certifique os valores e, em se tratando de valores 

originários constantes às f. 111 e 116 destes autos, arquive-se o feito 

com as comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60192 Nr: 1176-61.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDAS, CDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo de quinze 

dias, prazo justificado por se tratar de processo envolvendo interesse de 

menor impúbere.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3490 Nr: 1024-33.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2004/593 (Código 3490)

Exequente: Associação dos Advogados do Banco do Brasil

Executado: João Celso Del Grossi

Vistos.

De início, intime-se a parte executada para que se manifeste acerca dos 

valores bloqueados, no prazo de cinco dias.

Com o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para análise do pleito 

de f. 57-58.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 15 de junho de 2018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81865 Nr: 1866-51.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOAQUIM ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP, RONIVAN DOS REIS 

S. GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1866-51.2016.811.0050 (Código 81865)

Autor: CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda.

Requerido: Geraldo Joaquim Araújo

SENTENÇA - BUSCA E APREENSÃO

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Cnf – 

Administradora de Consórcio Nacional Ltda em face de Geraldo Joaquim 

Araújo, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei nº 

10.931/2004 - tendo por objeto o seguinte veículo: Marca: Fiat; Modelo: 

Linea, Ano/modelo: 2010/2011, Cor: Prata, Placa: NYQ7195, Chassi 

9BD11058CB1533099.

Às f. 21 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a liminar a 

fim de expedir o mandado de busca e apreensão do veículo.

Às f. 27-32 a parte requerida apresentou resposta, oportunidade em que 

requereu a purga da mora a fim de expedir guia judicial do valor atualizado 

das parcelas em atraso no valor de R$ 954,14 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais e quatorze centavos).

Às f. 37 aportou auto de busca, apreensão e depósito do veículo objeto da 

presente demanda.

Às f. 38 aportou certidão informando a intimação e citação da parte 

requerida.

Às f. 42-44 a parte autora apresentou impugnação à contestação 

ofertada.

Às f. 47 aportou cópia da sentença que julgou extinto o processo sob o 

Código 83711 ajuizado pela parte requerida de restituição do veículo 

apreendido, bem como às f. 48 consta certidão de transito em julgado da 

sentença mencionada.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 De início, indefiro o pedido de AJG ao requerido, eis que este não logrou 

êxito em comprovar nos autos sua situação de hipossuficiência, ainda 

mais por declarar ser comerciante conforme se vê na procuração de f. 29 

e comprovante de inscrição e de situação cadastral de f. 32.

No que tange o mérito da presente demanda, não é demasia registrar que 

analisando o conteúdo da contestação ofertada pela parte requerida às f. 

27-32, constato que a parte requerida não logrou êxito em comprovar o 

pagamento do débito inerente veículo: Marca: Fiat; Modelo: Linea, 

Ano/modelo: 2010/2011, Cor: Prata, Placa: NYQ7195, Chassi 

9BD11058CB1533099.

Acontece que compulsando os autos infere-se que a parte requerida não 

cumpriu a sua obrigação de pagar mensalmente à parte autora as 

parcelas devidas, de modo que tal atitude resultou na propositura da 

presente demanda e consequente busca e apreensão do bem dado em 

garantia, conforme se pode verificar no auto de f. 37.

Quanto mais as alegações contidas na contestação ofertada pela parte 

requerida não merece proceder eis que esta não tem direito ao 

refinanciamento ou purgação da mora conforme se vê na sentença 

proferida nos autos sob o Código 83711 (f. 47).

Com tais considerações, tenho que os pedidos realizados pela parte 

autora na exordial devem ser acolhidos, eis que, como dito, a parte 

requerida não logrou êxito em comprovar o pagamento das parcelas 

vencidas.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos da requerente o domínio e 

a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão 

liminar torno definitiva.

 Levante-se o depósito judicial, devendo ser observado o disposto no 

artigo 3°, parágrafo 1°, do Decreto Lei n° 911/69.

Oficie-se ao DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a 

proceder à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam 

anexadas cópias autenticadas dos mesmos aos autos.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que, na forma do § 8.º do art. 85 do Código de 

Processo Civil (RTJ, 81:996 e RT, 521:284), fixo em 10% sobre o valor da 

causa.

As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente, a partir da 

citação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e 

baixas de estilo e consequente arquivamento dos autos.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 3439-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3439-90.2017.811.0050 (Código 92796)

Autor: Fabiano Bordini

Requerido: Ympactus Comercial Ltda. - TELEXFREE

Vistos em correição.

Defiro o aditamento da inicial conforme pleiteado às f 97 e, via de 

consequencia, proceda-se às diligencias necessárias para a retirada dos 

nomes apontados pela parte autora do polo passivo da presente demanda.

Em seguida, certifique quanto a apresentação de contestação pela 

empresa requerida.

Com a certidão, intime-se a parte autora para manifestar o que entender 

de direito em quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 4837-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MONGENOT DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4837-09.2016.811.0050 (Código 86524)

Autor: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Raphael Mongenot de Brito

 DECISÃO - BUSCA E APREENSÃO

 Vistos em correição.

Diante da realidade processual, inviável o pedido de realização de 

consulta via Sistema BacenJud/Infojud com a finalidade de localização do 

atual endereço da parte executada, porque a parte exequente não 

comprovou nos autos as diligências realizadas a fim de encontrar o 

endereço do executado, ou seja, o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens/endereço, fundamentando seu pedido 

em meras alegações, o que é insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

 Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Com isso, intime-se a exequente pessoalmente, para que no prazo de 

cinco dias, apresente o atual endereço da parte executada, comprovando 

as diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72484 Nr: 639-60.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 639-60.2015.811.0050 (Código 72484)

Autor: Alisson Freitas de Oliveira

Requerido: Luana Ankelly Lorin Silva

DESPACHO - BUSCA E APREENSÃO (menor de idade)

Vistos em correição.

Acolho o parecer ministerial de f. 47 e, via de consequencia, intime-se a 

demandante para que, no prazo de quinze dias, informe acerca da 

veracidade das informações e o interesse na continuidade da demanda, 

sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86696 Nr: 4927-17.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M DOERL MANUTENÇÃO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 10.931/2004), 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o 

depósito judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 3° parágrafo 

1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, 

ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos.CONDENO o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

2.º do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações e baixas de estilo e consequente arquivamento dos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o feito com as comunicações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 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 RÉ, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça NEGATIVA da intimação das testemunhas arroladas pela parte 

acostados em fls. 1170 dos autos.

Campo Novo do Parecis, 15 de junho de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 5072-39.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. DAMASCENA RODRIGUES ME, BENEVAL 

DAMASCENA RODRIGUES, AURILENE ALENCAR CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.Por conseguinte, certifique o transito em 

julgado da sentença, de modo que, positivo o decurso do prazo, 

arquive-se o feito com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as 

partes, por meio de seus patronos, via DJE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 04 de 

junho de 2.018Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 929-61.2004.811.0050

 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: EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, 

AUGUSTINHO HEINZEN, VALDECIR TREVISO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - OAB:, 

ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:, CELSO 

CINTRA MORI - OAB:, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:, GILBERTO 

GIUSTI - OAB:, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:, LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB:, LUIZ 

FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:, MARCELO AVANCINI NETO - 

OAB:, MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:, NADY DEQUECH - 

OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RENATO JOSÉ 

CURY - OAB:154.351-SP, RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:, RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, THÉRA VAN SWAAY DE 

MARCHI - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:

 Autos nº 929-61.2004.811.0050 (Código 13987)

Autor: Augustinho Heinzen e outro

Requerido: Bayer Cropscience Ltda. e outro

Vistos em correição.

Tendo em vista o retorno dos autos da instancia superior, bem como a 

certidão retro, ARQUIVE-SE o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 3280-36.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHIMITH PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, CERRAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., ESPOLIO DE 

ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE 

SOUZA FERREZ SCHIMITH, GEANE ULBERG DANTAS SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411, Douglas Fabiano de Oliveira - OAB:PR0068939, JOÃO 

CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - OAB:OAB/SP 154.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Autos n° 3280-366.2006.811.0050(Código 23015)

Exequente: Nortox S/A

Executado: Schimith Produtos Agropecuários Ltda. e outros

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta o exequente, em apertada síntese, que as partes amigavelmente 

firmaram acordo a respeito da dívida objeto da presente demanda, 

mediante as condições estabelecidas no acordo de f. 230-231.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 232, e, considerando o 

comprovante de depósito de f. 233, o acordo foi devidamente cumprido.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de f. 230-231, e, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos do 

artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante 

consta nos autos, o executado satisfez a obrigação conforme 

comprovante de depósito de f. 233.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60702 Nr: 1703-13.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOMBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal, bem como consulta via Sistema 

Renajud.Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, 

comprovando as diligências nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento.Após, voltem conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 15 de junho de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65542 Nr: 3572-74.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DA SILVA CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 

parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65517 Nr: 3547-61.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SANTANA MATOS CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 
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deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 

parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO TEIXEIRA BELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T LINE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000234-02.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Reclamada manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca dos documentos juntados pelo autor. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 15 de Junho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ALMEIDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000351-90.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 15 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN DOANE PEREIRA JOST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000352-75.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 15 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FELICIANO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000353-60.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 15 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY LORENCO MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GOMES (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000128-40.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/07/2018 14:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 15 de Junho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. O Requerente, na data de 06/10/2015, figurou como avalista em 

uma Cédula de Crédito Bancária referente a um crédito tomado por sua 

irmã Sra. Luzia Marques Pereira Mendonça junto ao Requerido, para 

financiamento de um veículo junto a empresa Oeste Veículos Ltda – 

Chevrolet, para pagamento em 60 (sessenta) meses. Todavia, afirma o 

autor que apesar das parcelas estarem sendo devidamente pagas até a 

presente data, ao tentar efetuar uma compra à prazo junto ao comércio 

local de Campo Novo do Parecis (Lojas Martinello), teve seu crédito 

negado em razão de que seu nome encontrava-se inscrito no 

SCPC/SERASA, face a um apontamento indevido de débito no valor de R$ 

29.843,00 (vinte e nove mil oitocentos e quarenta e três reais), lançado 

pelo Banco GMAC S/A na data de 09/02/2018, consoante se observa do 

extrato do SERASA/SCPC anexo a presente. Nessa senda pugna pela 

concessão da tutela antecipada de urgência para que a requerida retire o 

nome do requerente dos cadastros de inadimplentes até o julgamento final 

do processo, sob pena de aplicação de multa diária. Muito bem. O 

deferimento da antecipação de tutela está condicionado à presença dos 

requisitos expostos no art. 300 do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris - 

probabilidade do direito - e o periculum in mora - perigo da demora. Nessa 

esteira, observo que a probabilidade do direito não se faz presente, por 

ora, pois por meio da análise do extrato de pagamento das parcelas do 

veículo Cobalt Graphite 1.8L Econoflex de ID nº 13168262, observo que 

algumas parcelas foram pagas com atraso suficiente para inscrição 

restritiva. Ademais, a parcela referente a inscrição ora combatida, a 

princípio, ocorreu após dois meses a data do vencimento, não havendo 

ilegalidade até então na restrição. Com tais considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada de urgência. CITE-SE a parte requerida, a fim 

de que compareça a audiência de conciliação, que deverá ser agendada 

pela escrivania deste Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Faça 

constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000482-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO MACHADO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT0003517A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA DECIMA SEXTA REGIAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000482-62.2018.8.11.0051 Anulatória Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela (ou de seus efeitos, como 

preferem alguns) específico ou genérico, à semelhança dos pedidos 

cautelares, têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto impossível o deferimento do pedido antecipatório. É que, embora a 

inicial tenha descrito, ao que parece, a inocorrência de atividade capaz de 

ensejar a superveniência de alguma taxa devida ao Conselho Regional de 

Química, fato é que, nos autos, não se nota nenhum indício da idoneidade 

de suas alegações. A bem da verdade, tendo sido juntado só o boleto, 

sequer se pode precisar qual o motivo da cobrança. Sequer a suposta 

negociação feita em momento anterior, na qual o Requerido teria 

reconhecido a improcedência da cobrança, mereceu alguma prova nos 

autos. Assim, sem indícios mínimos a validar a versão do Requerente, não 

se pode deferir o pedido antecipatório feito na inicial. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente. CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 15 de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito
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Autos nº 1000492-09.2018.8.11.0051 Anulatória Fiscal Decisão. Vistos 

etc. Nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, “a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”, independentemente 

do depósito do montante da obrigação, serve à suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário. Consequentemente, a análise da pretensão liminar 

dos Requerentes, embora constrita à seara tributária, haverá de observar 

os requisitos estabelecidos pela legislação processual, notadamente no 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto pertinente o deferimento do pedido liminar. Isso porque o pedido 

liminar não veio acompanhado de indicação suficiente daquele perigo de 

demora necessário à antecipação da tutela. Em outras palavras, pede-se 

o imediato sobrestamento do crédito tributário, em caráter liminar, mas sem 

especificar qual o risco concreto de dano grave que dita medida liminar 

pretenderia afastar. Realmente, se bem observada a inicial, tem-se, em 

relação a ambos os Requerentes, o parcelamento da dívida feito 

administrativamente já haveria de ensejar o sobrestamento da execução 

fiscal, de maneira que não seria possível o seguimento dos atos 

expropriatórios para que fosse, de fato, alienado algum imóvel seu. A bem 

da verdade, da simples análise dos autos da Execução Fiscal 

2765-80.2015.811.0051, código 96049, não se viu sequer a citação do 

Executado, de maneira que a hipótese de eventual expropriação ainda não 

é iminente. Ao que parece, a pretensão dos Requerentes é simplesmente 

a de obter, logo no início do processo, o bem da vida que, na regra 

processual, só ao final poderia ser-lhe concedido. No ponto, deve ser 

relembrado que o exercício da jurisdição pressupõe a prática de vários 

atos processuais. Ainda que sejam praticados de forma célere, 

especialmente se adotado o rito sumaríssimo, exigem lapso temporal 

razoável. Por mais estruturado que seja o Poder Judiciário, e por mais 

afinadas que sejam as leis processuais, dificilmente a jurisdição poderia 

se mostrar tão eficaz quanto os simples cumprimento espontâneo da 

obrigação pelo devedor. Fato é que o autor, ainda que tenha efetivamente 

direito material à pretensão aduzida em juízo, ficará sem o bem da vida 

desejado pelo menos durante o tempo necessário ao julgamento definitivo 

da lide. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento de qualquer liminar, seja de que natureza for. Há que ser 

verificada circunstância outra que faça insuportável a espera pelo 

provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos Gusmão 

Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 
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resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 2005, p. 2) Por isso é que, sem a hipótese de perigo de demora, 

não há falar-se em sobrestamento da exigibilidade do crédito tributário. 

Decido. INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela. Embora os 

Requerentes tenham se oposto à audiência de conciliação, só com a 

concordância do Requerido é que efetivamente se poderá deixar de 

realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIMEM-SE 

os Requerentes – estes só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, 

§ 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a 

ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Dada a antecipação dos Requerentes, o Requerido poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da 

audiência de conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo 

de resposta fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação (art. 335, II, do NCPC). 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 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). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000504-23.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a anotação em protesto 

impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições em vários 

aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe dificulta o 

acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de simples 

contratos. Essa restrição, inerente à medida, é suficiente para a plena 

configuração do periculum in mora. Como se sabe, a anotação em protesto 

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 alertar acerca de eventuais situações de insolvência. 

Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias transversas, o devedor 

a cumprir a obrigação. 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 aqueles cidadãos idôneos que não 

mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque 

têm razões para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, 

assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, 

qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso dos autos, 

verifica-se, na inicial, a presença de indícios bastantes da ocorrência de 

fraude, a suportar a versão do Requerente, no sentido de que o negócio 

jurídico cujo inadimplemento se registrara em cadastro de maus pagadores 

seria, em verdade, inexistente. Realmente, os documentos apresentados 

na inicial revelam que, por informação de terceiro, o nome do Requerente 

teria sido utilizado para a celebração de contrato bancário de empréstimo. 

Nas mensagens supostamente trocadas entre seu filho e o terceiro, vê-se 

o “contato” do Requerente para “confirmar” o financiamento e, assim, 

validar o negócio posterior que se pretendia celebrar. Tal contato, do que 

se infere das mensagens, jamais teria ocorrido, de maneira que se revela, 

ao menos neste instante processual, a maquinação de fraude de 

considerável complexidade. Também serve a revelar a aparente 

imprestabilidade do negócio jurídico o comprovante de endereço fornecido 

pelo terceiro. Nele, tem-se a contratação, neste Município de Campo 

Verde, dos serviços da operadora NET, que, como se sabe, não atua 

nesta região. Não por outro motivo, em ação similar 

(2480-82.2018.811.0051, Código 144581), já se deferiu o pedido 

antecipatório de suspensão de atos de anotação de dívida, justamente por 

se conferir plausibilidade à versão do Requerente, a afirmar a invalidade, 

ou mesmo a inexistência, do negócio jurídico denunciado. Adverte-se 

apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado. 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 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, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO 

o pedido antecipatório feito pelo Requerente para determinar o 

cancelamento do protesto tirado da Cédula de Crédito Bancário 

00365042633, no valor de R$ 6.091,951, emitida em 18 de dezembro de 

2017, com vencimento em 13 de janeiro de 2018. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, OFICIE-SE à Requerida, bem como ao Sr. 

Tabelião do 4º Tabelionato de Protesto de Documentos de Dívida de Belo 

Horizonte, a fim de que procedam ao devido cancelamento do protesto. 

Com o ofício, ENCAMINHE-SE cópia da Certidão emitida pela aludida 

Serventia Extrajudicial (p. 13). Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova. POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC). CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000573-55.2018.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Já 

se separou dia específico para a tentativa de conciliação das ações de 

revisão do compromisso de compra e venda celebrado pela Requerida 

para a alienação dos imóveis urbanos. Assim, POSTERGO a análise do 

pedido antecipatório para depois da tentativa de composição amigável da 

lide. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, às 

13:30 horas de Mato Grosso. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a 

Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 
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do NCPC) –, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). 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 da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000581-32.2018.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Já 

se separou dia específico para a tentativa de conciliação das ações de 

revisão do compromisso de compra e venda celebrado pela Requerida 

para a alienação dos imóveis urbanos. Assim, POSTERGO a análise do 

pedido antecipatório para depois da tentativa de composição amigável da 

lide. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, às 

13:30 horas de Mato Grosso. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). 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 da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000593-46.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 15 de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito
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Autos nº 1000596-98.2018.8.11.0051 Revisão de Alimentos Decisão. 

Vistos etc. Como se sabe, a ação de revisão da prestação alimentícia, 

seja na modalidade de majoração, redução ou de extinção da verba, 

segue o mesmo rito da ação para sua fixação, bem disciplinada na Lei 

5.478/68. Entre as tantas particularidades do rito, insere-se a possibilidade 

de serem fixados alimentos provisórios, assim entendidos aqueles devidos 

em face da relação parental. Evidente, então, que também para a revisão 

da prestação alimentícia se admite a análise liminar da pretensão do autor, 

seja ela para majorar, reduzir ou mesmo extinguir a obrigação 

correspondente. Na ação de alimentos, por força do art. 4º da Lei 

5.478/68, a simples comprovação da relação parental já é suficiente para 

autorizar a fixação de alimentos provisórios. O quantum da obrigação, 

porém, caberá ao juiz, analisadas as circunstâncias do caso. A ação de 

revisão, por outro lado, partindo já de uma prestação já definida, tem como 

intuito apenas a alteração daquele quantum. Nota-se, então, que assim a 

ação de alimentos como a revisional buscam, no contexto das partes, as 

diretrizes necessárias ao estabelecimento dos limites da prestação 

alimentícia. Apesar dessa aparente coincidência, mostra-se mais árduo o 

caminho a ser percorrido pelo pretendente a uma revisão de prestação 

alimentícia. É que, nas ações ajuizadas em prol do alimentando, a própria 

lei vê, na natureza da verba, em regra indispensável à manutenção da 

pessoa, motivo bastante para presumir a urgência. Tanto é que decreta a 

pronta fixação de alimentos provisórios, independentemente de qualquer 

valoração acerca da urgência. Veja: “Art. 4º. As despachar o pedido, o 

juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, 

salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.” 

Nota-se, aliás, que só não serão fixados alimentos provisórios se o 

próprio credor declarar que deles não necessita, em verdadeira inversão 

da regra comum a todos os pedidos antecipatórios ou cautelares. Além 

disso, sabe-se que a inexistência de coisa julgada em seu aspecto 

material não admite que as prestações fixadas judicialmente sejam 

alteradas ao léu. Bem ao contrário, como já antecipado, desde que 

mantidas aquelas circunstâncias que gravitavam em torno da ação 

original, não há falar-se em modificação do valor. A sentença na ação de 

alimentos, pois, não deixa de manter aquela sua qualidade de 

imutabilidade, mas apenas se mantidas as mesmas circunstâncias. Nesse 

sentido, aliás, o art. 15 da Lei 5.478/68: “Art. 15. A decisão judicial sobre 

alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em 

face da modificação da situação financeira dos interessados.” Nessa 

mesma toada, o disposto no art. 1.699 do NCC: “Art. 1.699. Se, fixados os 

alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, 

ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.” Tudo isso para concluir que a pretensão revisional depende de 

prova bastante, ao contrário da pretensão do credor, escorada que é, 

pela própria lei, em presunção de urgência. Pretendida a satisfação liminar 

da pretensão revisional, caberá ao autor a pronta demonstração da 

relevância de seu pedido, comprovando a alteração daquele contexto 

anterior, necessária para modificação da prestação. Além disso, 

evidentemente, há que comprovar a urgência de vulto significativo, capaz 

de sobrepujar até mesmo a presunção legal estabelecida em favor do 

alimentando. No caso dos autos, o Requerente busca a revisão da 

prestação alimentícia, dizendo-a superior à sua possibilidade. Segundo a 

inicial, o valor original da prestação, de R$ 350,00, correspondente a 

64,22% do salário mínimo da época (R$ 545,00), teria sofrido excessivo 

aumento, considerando o valor atual do salário mínimo vigente. Não se 

juntou, nos autos, a cópia do acordo. Entretanto, nos autos da Execução 

708-55.2016.811.0051, Código 104009, viu-se o aludido instrumento, 

inequívoco ao corroborar as alegações iniciais. Não há dúvida de que, nos 

últimos anos, o salário mínimo mereceu reajuste acima da inflação, 

superando, na maioria das vezes, o reajuste dos salários dos 

empregados. Consequentemente, conforme o decurso do prazo desde a 

fixação dos alimentos, não é incomum que, ao final, a prestação atualizada 

supere em muito a possibilidade do devedor. Na presente demanda, 

tem-se que, a ser corrigido o valor original (R$ 350,00) desde a época da 
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fixação do acordo (13 de julho de 2011), pelo INPC, a prestação atual seria 

apenas a de R$ 521,90, conforme cálculos apensos. Ocorre que, da 

análise da carteira de trabalho do Requerente, nota-se remuneração 

talvez insuficiente a suportar tal prestação, mesmo se extirpado o 

correspondente ao ganho real do salário mínimo. Por outro lado, tem-se 

que, nos aludidos autos da Execução de Alimentos, pediu-se já a prisão 

civil do aqui Requerente, ao menos que quitada a dívida alimentícia, 

calculada, pelo Exequente, em mais de doze mil reais. Assim, mostra-se 

mesmo pertinente a redução da prestação, tomando-se por base a 

remuneração efetiva do Requerente (R$ 1.364,95). Tal diminuição, porém, 

valerá só a partir da presente data, cabendo ao Requerente o pagamento 

das obrigações anteriores. Decido. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o 

pedido aduzido pelo Requerente para determinar a redução da prestação 

para o que corresponder a 1/3 da maior remuneração dele, gerando 

alimentos no valor de R$ 455,00. Tal prestação deverá ser corrigida 

anualmente pelo INPC e só valerá a partir da presente data, mantendo 

incólumes, portanto, as prestações pretéritas já vencidas. CITE-SE o 

Requerido, na pessoa de seu Representante Legal, e INTIME-SE o 

Requerente, este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC), a fim de que compareçam, perante o Núcleo de Conciliação 

desta Comarca, à audiência de mediação a ser oportunamente designada, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do NCPC). Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, sem a cópia da petição inicial, mas assegurando-se ao 

Requerido o direito de examinar os autos a qualquer tempo. Por fim, 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de 

Alimentos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144765 Nr: 2565-68.2018.811.0051

 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: BCV Incorporadora de Imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Bomfim - 

OAB:14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 16/08/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32099 Nr: 2213-91.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileta Maria Denti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR 

a parte requerida ao pagamento de R$ 416.792,64 (quatrocentos e 

dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), a título de ressarcimento pela perda correspondente a 

158.917,5 kg de algodão ocorrida em 07.10.2007, valor que deverá a ser 

corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir evento danoso (súmula 

43/STJ), acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (art. 405 do CC).Em vista da sucumbência recíproca, nos 

termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente 

ao pagamento de 15% das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 

85% restantes a cargo da parte requerida.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE.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-se o 

necessário.Campo Verde, 12 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71414 Nr: 406-65.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.P. Dos Santos - ME, Geny Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876/mt, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

itimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se, tendo 

em vista o lapso temporal decorrido, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126670 Nr: 4161-24.2017.811.0051

 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: ELOAINE DE JESUS FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira - OAB:143.801

 Nos termos da legislação vigente, considerando a petição retro, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE 15 

DIAS, MANIFESTAR-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97136 Nr: 3067-12.2015.811.0051

 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: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Armazéns Gerais Marabá Ltda, Marabá Agroindustrial e Nutrição Animal 

Ltda, Jpupin Indústria de Óleos Ltda, Jpupin Reflorestamento Ltda, Banco 

Santander Brasil S/A, Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

Cotton Brasil Agricultura Ltda, Marabá Construções Ltda, Banco Original 

S/A, Vieira de Souza Advogados Associados, Tiago Vieira de Souza 

Dorilêo, Banco Pine S/A, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Du Pont do 

Brasil S/A, Dow Agrosciences Industrial Ltda, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda, Bayer S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Indusval S/A, 

Banco do Brasil S/A, Banco Abc Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Banco 

Pan S/A, Iharabras S/A Indústrias Químicas, Banco BBM S/A, Dow 

Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., Luxembourg Brasil 

Comércio de Produtos Químicos Ltda., Petrobrás Distribuidora S/A, Banco 

Bradesco S/A, VIAÇÃO XAVANTE LTDA, Cooperativa dos Cotonicultores 

de Campo Verde, Banco John Deere S/A, Monsanto do Brasil Ltda, 

Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Du Pont do Brasil S/A, Equagil 

Equipamentos Agrícolas Ltda, Agricase Equipamentos Agrícolas Ltda, 

Prestes & Prestes Ltda ME, Produquímica Indústria e Comércio S.A., KPMG 

Corporate Finance Ltda, Metropolitan Life Insurance Company, Cooperativa 

Central de Pesquisa Agrícola - COOCENTRAL, Fuchs Lubrificantes do 

Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Alcides Luiz Ferreira - OAB:5447/MT, Alexandre 

Nelson Ferraz - OAB:30890-B/PR, Andrea Teixeira Pinho Ribeiro - 

OAB:OAB/SP 200.577, Andréia Irna Schneider Marx - OAB:6.131-MT, 

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, 

BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - OAB:273773, Bruno Delgado Chiaradia 

- OAB:177.650/SP, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 
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OAB:SP/277.622, CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - OAB:98473, 

Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, CLAUDIA MOURA SALOMÃO - OAB:252783, CLAUDIA 

REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Daniel Viana 

de Melo - OAB:309229/SP, Domício dos Santos Neto - 

OAB:113.590/SP, Edson José Caalbor Alves - OAB:86.705/SP, 

ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, Enimar Pizzatto - OAB:15818/PR, 

Eric Cerante Pestre - OAB:103.840/SP, Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Fabiana Neubern Basile Gomes de 

Godoy - OAB:342.680/SP, Fabrício Rocha - OAB:206.338, Fernando 

Bilotti Ferreira - OAB:274.031/SP, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, Gabriel Felício Giacomini Rocco - 

OAB:246.281/SP, HERIBELTON ALVES - OAB:109308, James 

Leonardo Parente de Ávila - OAB:5367/MT, JÉSSICA HELLEN 

OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706, Kedma Moraes 

Watanabe - OAB:256.534/SP, Leonardo Luiz Travano - 

OAB:173.965/SP, Luiz Carlos Malheiros França - OAB:163.989/RJ, 

Marco André Honda Flores - OAB:9708-A, MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17066, MARCUS VINICIUS PEREIRA 

LUCAS - OAB:285739, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, 

Mauro Caramico - OAB:111110/SP, Max Sivero Mantesso - 

OAB:OAB/SP-200.889, MILENA GROSSI DOS SANTOS - OAB:292635, 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Rogério 

de Oliveira - OAB:7074/MT, Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823-B/MT, Pedro Marinho Nunes - OAB:342.373-A/SP, Rachel 

Ferreira Araújo Tucunduva - OAB:66.355/SP, Ricardo de Abreu 

Bianchi - OAB:345.150, Ricardo Penachin Netto - OAB:31.405/SP, 

Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, Rodrigo Uchôa Fagundes 

Ferraz de Carmargo - OAB:139.002, Romeu de Aquino Nunes - 

OAB:3770/MT, Rubiane Keli Massoni - OAB:12419, Ussiel Tavares 

da Silva Filho - OAB:3150-A/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10059, 

William Carmona Maya - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO VERDE - MT JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O RECEBIMENTO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 3067-12.2015.811.0051 Código: 97136

ESPÉCIE: 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

PARTES REQUERENTES: Armazéns Gerais Marabá Ltda, CNPJ: 

03178767000101, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rodovia Mt 140, Km 45, S/nº, Fazenda Marabá, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Campo Verde-MT

Requerente: José Pupin Agropecuária, CNPJ: 23143617000161, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rodovia Mt- 

140, Km 45- S/nº, Fazenda Marabá,, Bairro: Zona Rural, Cidade: Campo 

Verde-MT

Requerente: Jpupin Indústria de Óleos Ltda, CNPJ: 14401333000137, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rodovia 

Antônio Pupin, Mt 140 Km 45- S/nº, Bairro: Zona Rural, Cidade: Campo 

Verde-MT

Requerente: Jpupin Reflorestamento Ltda, CNPJ: 11306337000148, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Estrada 

Cabeceira do Córrego Presidente, S/nº, Bairro: Zona Rural, Cidade: Dom 

Aquino-MT

Requerente: Marabá Agroindustrial e Nutrição Animal Ltda, CNPJ: 

14773607000119, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rodovia Antônio Pupin, Mt 140 Km 45, S/nº, Barracão Ração, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Campo Verde-MT

Requerente: Marabá Construções Ltda, CNPJ: 10311222000189, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Av. Miguel 

Sutil, N 8.695, 7º Andar, Edifício The Centrus Tower, Bairro: Duque de 

Caxias I, Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Vera Lúcia Camargo Pupin, CNPJ: 23112118000107, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rodovia Mt- 

140, Km 45- S/nº, Fazenda Marabá, Bairro: Zona Rural, Cidade: Campo 

Verde-MT

ADVOGADOS: Octavio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524 e Camila 

Somadossi Gonçalves da Silva, OAB/SP 277.622.

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 53, parágrafo único, do art. 11.101/05, DO RECEBIMENTO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PARA QUE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, MANIFESTEM EVENTUAIS OBJEÇÕES, OBSERVANDO O ART. 55 E 

SEGUINTES DA LEI 11.101/05.

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

ADVERTÊNCIAS: 1). FICAM INTIMADOS OS CREDORES E INTERESSADOS 

DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 55 DA LEI Nº 11.101/05 (30 DIAS), 

PARA APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL.

 Campo Verde/MT, 14 de Junho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78382 Nr: 3245-29.2013.811.0051

 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: Valter Mota dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva e Cattani Ltda - ME, Soeli Maria 

Krolikowsk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83549 Nr: 2979-08.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Aparecido Pereira, Cleomar Freitas Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca dos documentos juntados pela parte requerida, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122227 Nr: 2151-07.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 2151-07.2017.811.0051 - 122227

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

Embora os autos tenham sido triados à prolação de sentença, nota-se, em 

verdade, a pendência de importante ato processual.

É que a Requerente, em sua impugnação aos embargos, apresentou 

novos documentos para contrapor as alegações feitas pelo 
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Requerido/Embargante.

Nesse contexto, antes da prolação de sentença, impõe-se a oitiva da 

Parte contrária.

Assim, INTIME-SE o Embargante, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que diga sobre a impugnação aos embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Por fim, CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência do julgamento 

imediato da lide.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134256 Nr: 7966-82.2017.811.0051

 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: José Pupin Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Registro Geral de Imóveis, Títulos e 

Documentos de Campo Verde-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Octavio Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelos 

Impetrantes, declarando extinto o processo, sem análise do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais, como autoriza o 

art. 10, XXII da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, na 

conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se 

às baixas e anotações de estilo, e, após, arquivem-se.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70334 Nr: 3213-92.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Ângelo Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 3213-92.2011.811.0051 - 70334ExecuçãoDecisão.Vistos 

etc.EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel descrito na matrícula 

2881, do CRI de Campo Verde-MT.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes 

para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o valor 

atribuído ao imóvel. O Exequente deverá se manifestar, em especial, 

acerca de seu eventual interesse na adjudicação ou na alienação 

particular do imóvel penhorado. No mais, o Exequente também deverá 

apresentar cálculos atualizados da dívida.Inexistindo impugnação, ou na 

hipótese do não interesse na adjudicação do bem, fica desde já 

determinada a realização do leilão judicial no prazo de 90 dias.Para tanto, 

NOMEIO, desde logo, o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT 

nº 019, (...), como Leiloeiro.Ao Leiloeiro, ARBITRO comissão 

correspondente a 2,5% do valor da avaliação, suportada pelos 

Executados, nas hipóteses de adjudicação ou de remissão, e a 5% do 

valor do bem em caso de arrematação, paga pelo arrematante (art. 884, 

parágrafo único, do NCPC).INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em 

aceitando o encargo, e atendendo às disposições do art. 884 e 887 do 

NCPC, disponibilize data para a realização do leilão.Não sendo possível a 

concretização do leilão por meio eletrônico, deverá realizar-se de forma 

presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do Fórum, em conformidade 

com o disposto no §3º, do art. 882, do NCPC.Na hipótese de não haver 

lance igual ou superior à avaliação, haverá a necessidade de segundo 

leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado em valor vil, atentando-se 

ao disposto no art. 891, parágrafo único, do NCPC.O Sr. Leiloeiro, com 

pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, deverá cientificar os 

Executados, por meio de seu Advogado, ou por correio, se não tiver 

Procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem como os terceiros 

eventualmente arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 do 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70334 Nr: 3213-92.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Ângelo Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Isso posto, verificada a ausência de prévia averbação da penhora na 

matrícula do imóvel, e ocorrendo a alienação do imóvel, DESCONSTITUO a 

penhora anteriormente formalizada em favor do Exequente.No entanto, 

sem prejuízo das demais medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias previstas, CONDENO o Executado ao pagamento, no prazo 

de 10 (dez) dias, de multa de R$ 10.443,69, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do NCPC.Não ocorrendo o 

pagamento da multa acima fixada no prazo previsto, e certificando-se o 

trânsito em julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE o necessário para 

inscrição da multa como dívida ativa do Estado, nos termos do art. 77, § 

3º, do NCPC.Em decorrência da desconstituição da penhora, INTIME-SE o 

Executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens à penhora, 

sob pena de multa.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à 

efetivação da penhora.Na hipótese de inércia ou de não localização dos 

bens, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 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, 15 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70334 Nr: 3213-92.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Ângelo Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 3213-92.2011.811.0051 - 70334

Execução

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado, nos termos do art. 876, II, do novo Código de 

Processo Civil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 877 do NCPC), se 

manifeste quanto ao pedido de adjudicação de p. 39/40.

Decorrido o prazo sem manifestação do Executado, VOLTEM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71775 Nr: 764-30.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P Supermercados Ltda ME, Carmen Cleusa 

Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876/mt, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10.110-MT, 

Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não comprovou nos autos o pagamento 

do débito, razão pela qual, impulsiono os presentes autos, para intimação 

da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bensdo executado 

passíveis de penhora, sob pena de possível extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 3691-66.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kutzner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa do ilustre Defensor 

Público, 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, 04 de maio de 2017.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 321-11.2014.811.0051

 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: Posto Campo Verde Ltda, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 Nos termos da legislação impulsiono os presentes autos para intimação 

das partes, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, apresentar suas 

alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142346 Nr: 1441-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Paetzold Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geloci Roque Geleski ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 

10% do valor da condenação, devidamente atualizado.Esgotado o prazo 

de 15 (quinze) dias da intimação do Requerido, independentemente do 

trânsito em julgado, não havendo desocupação voluntária, EXPEÇA-SE 

mandado de despejo, para a retirada forçada do Requerido e de seus 

bens do imóvel objeto da locação.Por força da ressalva consignada na 

parte inicial do art. 64 da Lei 8.245/91, deixo de exigir a caução oferecida 

pelo Requerente, mesmo que para o cumprimento provisório da 

sentença.Certificado o trânsito em julgado, e não havendo manifestação 

de algum interessado no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 12 de 

junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000358-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, 

que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 

acerca da audiência de conciliação designada pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, que se realizará Tipo: Conciliação Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/08/2018 Hora: 16:40 , no Edifício do 

Fórum, sito na Praça dos Três Poderes n.º 01, Jardim Campo Real II, nesta 

cidade e Comarca de Campo Verde-MT, devendo fazer comparecer 

seu(ua) cliente na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 15 de 

junho de 2018. Assinado Eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERST BERTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O CERTIFICO e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, que se realizará Tipo: Conciliação Sala: SALA 1 - 

PROCESSUAL Data: 16/08/2018 Hora: 16:40 , no Edifício do Fórum, sito na 

Praça dos Três Poderes n.º 01, Jardim Campo Real II, nesta cidade e 

Comarca de Campo Verde-MT, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a diligência na 

zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de 

mandado. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 15 de junho de 2018. 

Assinado Eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERST BERTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CAMPO VERDE 2ª 

VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, 

CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O 

Certifico e dou fé, que retificando a certidão anteriormente lançada, que a 

data correta da audiência é 07/08/2018 Hora: 14:30. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 147987 Nr: 3800-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ristau Garbugio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auda Moraes Machado, Espolio de José João 

Machado, Paulo Rogério de Moraes Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 330, II, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do NCPC. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais (art. 82, NCPC).DEIXO 

de condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve 

angularização do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE a requerida do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 14 de 

junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35964 Nr: 2504-57.2011.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, Kátia 

Fernandes Rodrigues de Mattos - OAB:24332/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida para retirar o processo 

pois encontra-se a disposição desde 13/06/2018.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33739 Nr: 285-71.2011.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge Luis 

Zanon - OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida para retirar o processo 

pois encontra-se a disposição desde 13/06/2018.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 483 Nr: 2054-61.2004.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615-MT

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com a Primeira Vara da 

Comarca de Jaciara-MT, foi solicitado a cópia do laudo de avaliação dos 

imóveis penhorados, haja vista que não veio legivelmente na devolução da 

carta precatória; sendo assim, foi enviado por email e juntado nesta data. 

É o que me cumpre.

INTIMO A PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu procurador, para 

manifestar-se acerca do laudo de avaliação juntada às fls. 179/180, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 2491-92.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:6.848, VANILDA CULCA CORREIA - OAB:22239/O

 Processo nº 2491-92.2010.811.0051 (Código 32375).

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por JULIO CESAR DE LIMA 

em face de DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o pagamento no 

valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) (fls. 162).

Por corolário, a parte exequente requer a vinculação do valor depositado e 

seus acréscimos junto à conta única do E. TJMT e a expedição de alvará 

eletrônico com a transferência para a conta bancária indicada e a 

consequente extinção do feito (fls. 164/164-v).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (fls. 164).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado e decorrido o lapso temporal estabelecido 

pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina que o levantamento 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da 

parte exequente, observando a conta indicada à fl. 164.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 12 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32472 Nr: 2588-92.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Wilson Caetano, Edi Wilson Caetano, Marlene 

Castanhari Caetano, Via Verdi Materiais de Construção Ltda - EPP, Renan 

Wilson Caetano e Cia Ltda - ME

 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: Paulo Ricardo Rodrigues - 

OAB:13.503, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Processo nº 2588-92.2010.811.0051 (Código 32472).
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Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença para recebimento de honorários 

sucumbenciais (fls. 481/483).

 RECEBO, pois, tal pedido, devendo ser realizadas as devidas anotações 

quanto à conversão do presente feito no sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de 

custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 12 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79153 Nr: 3967-63.2013.811.0051

 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): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Renan 

Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano

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

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Processo nº 3967-63.2013.811.0051 (Código 79153).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença para recebimento de honorários 

sucumbenciais (fls. 190/192).

 RECEBO, pois, tal pedido, devendo ser realizadas as devidas anotações 

quanto à conversão do presente feito no sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de 

custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 12 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138531 Nr: 10074-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair da Silva Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido 

do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do 

art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 14 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 9868-70.2017.811.0051

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

Execução->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: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § único e 290, todos do 

Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido do trânsito em 

julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, 

NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 14 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141511 Nr: 1059-57.2018.811.0051

 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: LAUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS, IGPdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido 

do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do 

art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 14 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140748 Nr: 728-75.2018.811.0051

 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: Secundino Querubino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 
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art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido 

do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do 

art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 14 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140733 Nr: 724-38.2018.811.0051

 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: Sebastião de Oliveira Barreto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido 

do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do 

art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 14 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141690 Nr: 1121-97.2018.811.0051

 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: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, na audiência de tentativa de conciliação redesignada para 

o dia 26/06/2018, às 16h40min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132822 Nr: 7326-79.2017.811.0051

 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: Elosia Gonçalves Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7.313, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente ELOISA GONÇALVES 

CAMPOS, na audiência de tentativa de conciliação redesignada para o dia 

29/06/2018, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81084 Nr: 1207-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAMS, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1207-10.2014.811.0051 – (Código 81084).

Execução de Alimentos.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por JAYANE 

MARQUES SANTOS, representada por sua genitora DAYANE APOLONIA 

MARQUES SANTOS, movem em desfavor de JADIEL DA SILVA SANTOS, 

todos devidamente qualificados.

A parte exequente comparece aos autos e requer a extinção do 

processo, em razão do pagamento do valor executado (fls. 59).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que razão não persiste para o prosseguimento do 

feito, uma vez que houve o integral pagamento da dívida alimentar 

executada.

Diante do exposto, tendo em vista a satisfação do débito efetuado pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 15 de junho de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145670 Nr: 2915-56.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderança Limpeza e Conservação LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Maria de Oliveira 

Marques - OAB:31116, Lara Borges Mendes - OAB:42459, Priscila 

Thayse da Silva - OAB:34314, Sabrina Faraco Batista - OAB:27739, 

Thayse Matias Silvestre - OAB:41490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos à execução fiscal e 

via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fulcro no art. 485, I, do NCPC.CONDENO a embargante no 

pagamento das custas e despesas processuais. DEIXO de condená-la em 

honorários advocatícios, eis que não houve angularização do 

feito.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o requerido do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 15 de 

junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116737 Nr: 5673-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adeline Rizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido aduzido pela Requerente Adeline 

Rizzi para restituir definitivamente em seu poder o veículo Toyota, Placa 

KAG – 7634, cor preta, apreendida nos autos da ação penal n° 

44531-37.2016.811.0051 (114594).Considerando o decurso de prazo 

transcorrido desde que houve a apreensão do veículo, DETERMINO que 

seja realizada a pronta avaliação do bem por Oficial de Justiça, antes da 

entrega do veículo à Requerente. Tal procedimento, aliás, também se faz 

imprescindível em caso de eventual pedido de complementação de 

restituição e/ou danos pela Requerente da quantia paga por ela no golpe 

aplicado.Oficie-se ao DETRAN comunicando acerca desta decisão, 
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AUTORIZANDO a Requerente Adeline Rizzi realizar a transferência do 

veículo em tela e retirar o certificado de registro e licenciamento, ficando 

esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos ANTERIORES, por 

analogia do §5°, do artigo 144-A, do CPP.Por consequência, cancelo a 

restrição de transferência do veículo, realizada por este Juízo por meio do 

Sistema Renajud.Oficie-se à Autoridade Policial.Intime-se o 

Requerente.Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de maio de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146821 Nr: 3349-45.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamilla Maria de Moura Floriano, Danieli 

Ferreira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Lopes Berbetti 

Júnior - OAB:OAB/MT 23.496

 INTIMAÇÃO do patrono da ré Kamillla Maria de Moura Floriano, acerca da 

audiência de interrogatório que se realizará no dia 29 de agosto de 2018, 

às 14h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEHERBERTY PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENTURA ALONSO PIRES OAB - SP132321 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar à parte 

autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao pagamento juntado 

aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-51.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PASCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON ROBERTO PASCHOAL OAB - MT0010811S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE PASCHE SEGATO (REQUERIDO)

JONES REGIS SEGATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CHARLES ALEX SEGATO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010266-51.2012.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Acolho a 

justificativa apresentada pela parte Requerida Odete quanto a sua 

ausência na audiência de instrução, consoante atestado de ID 6125077. 

Assim, determino que o (a) Gestor(a) Judicial, designe nova data de 

audiência de conciliação, para a qual devem ser intimadas as partes e as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 15 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o fetio a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, se manifestar qua to ao pagamento juntado 

aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018, às 09h00, 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018, às 09h00, 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011877-10.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DE ANDRADE MORGENSTERN (REQUERENTE)

PAULO MORGENSTERN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8011877-10.2010.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 15 de junho de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000522-78.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 15 de junho de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53599 Nr: 480-49.2016.811.0029

 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: ACCS, TMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:INTIMAÇÃO

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Danilo de Avila Santos Filiação: 

, data de nascimento: 11/10/1991, brasileiro(a), solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Av. Terezinha Abreu Vita, Nº 07, Bairro: Centro, Cidade: 

Santana do Araguaia-PA

Nome e cargo do digitador:Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

 ANA CLARA COSTA DOS SANTOS, representada por sua genitora, 

Thayna Mota Costa, ajuizaram a presente Ação de Alimentos em face de 

DANILO DE AVILA SANTOS, todos devidamente qualificados, pleiteando a 

fixação de pensão alimentícia para a menor.

 Os alimentos provisórios foram deferidos as fls. 10, bem como 

determinada a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, restando a mesma inexitosa (fl. 14).

O Requerido foi citado (fls. 21), contudo não apresentou contestação (fl. 

22).

 A parte autora manifestou nos autos requerendo a decretação da revelia 

do requerido, além da designação de audiência de instrução e julgamento 

ou o julgamento antecipado do feito (fls. 25).

 É o relatório. Decido.

Como se depreende da certidão de p. 21, o Requerido, apesar de 

devidamente citado e intimado, deixou de se manifestar nos autos.

 Passo ao julgamento antecipado da lide, pois a matéria de fato tornou-se 

incontroversa nos autos, diante da revelia do réu, dispensando-se, assim, 

a dilação probatória.

 De rigor a procedência do pedido, pois o requerido deixou de contestar a 

pretensão inicial, o que faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial.

 Ora, se a afirmação da requerente passa a adquirir o status de verdade 

formal em virtude da contumácia do Requerido, tratando-se de direito 

disponível e que não necessita de ser provado em audiência, é 

perfeitamente aplicável a regra do art. 330, II, do CPC, para que se 

conheça do pedido.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vem decidindo 

que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA 

EXTRA PETITA - NÃO CARACTERIZADA - REVELIA - APLICABILIDADE DE 

SEUS EFEITOS - FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. Não 

se caracteriza como extra petita a sentença que concede os alimentos 

definitos em valor diferente do pedido, porque se trata de direito 

decorrente de norma de ordem pública, em que a atividade do julgador tem 

uma ingerência muito maior na busca da verdade real e na distribuição da 

justiça, a fim de garantir o direito dos mais fracos. A ausência do genitor 

na audiência de conciliação e a não apresentação de defesa dão ensejo a 

decretação da revelia e seus efeitos, o que autoriza o julgador fixar os 

alimentos observando as provas carreadas pelo menor em consonância 

com a sua livre convicção.” DR. ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO 

(Relator, convocado), DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA (Revisor) e DR. 

CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA (Vogal, convocado).RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 32530/2002 - CLASSE II - 19 - COMARCA 

CAPITAL.ACORDAM os Membros da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decidiu:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. VERBA FIXADA 

EM ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. I - NA AÇÃO 

DE ALIMENTOS O MOMENTO DA CONTESTAÇÃO É O DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, OPORTUNIDADE EM QUE O 

RÉU DEVERÁ APRESENTAR SUA DEFESA, SOB PENA DE REVELIA, ALÉM 

DE CONFISSÃO FICTA QUANTO À MATÉRIA DE FATO(ART.7º, LEI 

5.478/68). II - A VERBA ALIMENTAR, ABSTRAINDO-SE A PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS, FOI FIXADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E AS POSSIBILIDADES DO 

ALIMENTANTE. III - RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.” (TJDF, 

1ª Turma Cível, Relator: João Mariosa, APELAÇÃO CÍVEL 

19990910060085APC DF).

 Posto isto, reconhecendo a veracidade das afirmações contidas na inicial, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial da ação de alimentos, para 

condenar DANILO DE AVILA SANTOS ao pagamento de 30 % (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, tornando-os definitivos, bem como a 50% 

das despesas extraordinárias e, em consequência, extingo o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44097 Nr: 467-21.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 467-21.2014.811.0029 código 44097

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): FRANCISCO MARQUES

CITANDO(A, S): Executados(as): Francisco Marques, Cpf: 44697260953, 

brasileiro(a), , Endereço: Av. das Caraibas, Quadra 29,L59, Bairro: Santa 

Genoveva, Cidade: Goiânia-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/02/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.967,02

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O Estado de Mato Grosso, propoe AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, em desfavor de FRANCISCO MARQUES, referente a 

CDA nº 2014487, no Vlor de R$ 4.874,33, (quatro mil oitocentos e setenta 

e quatro reais e trinta e três centavos) com vencimento em 28/02/2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, 

digitei.

 Canarana - MT, 12 de junho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52321 Nr: 2968-11.2015.811.0029

 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: MHMDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 2968-11.2015.811.0029 código 52321

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA PIOVESAN

PARTE REQUERIDA: Valdecir Piovesan

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Valdecir Piovesan Filiação: Jovenicio 

Avelino Piovesan e Izandira Piovesan, data de nascimento: 12/03/1971, 

brasileiro(a), natural de São João-PR, casado(a), comerciante, Endereço: 

Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

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: Autos n. 2968-11.2015.811.0029 (52321) Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso proposta por Maria Helena 

Marques da Silva Piovesan em face de Valdecir Piovesan, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A requerente alega, em síntese, que 

se casou com o requerido no dia 16 de junho de 2004 pelo Regime de 

Comunhão Parcial de Bens. Informa que na constância da união tiveram 02 

(duas) filhas e, não adquiram bens. Assim, requer seja declarado o 

divórcio e que volte a usar o nome de solteira. Devidamente citado o 

requerido deixou decorrer o prazo para contestar a presente ação. 

Instado a manifestar-se nos autos, o Ilustre Representante do Ministério 

Público, opina pela designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 

30/32). É o relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de Ação de Divórcio 

Direto Litigioso proposta por Maria Helena Marques da Silva Piovesan em 

face de Valdecir Piovesan, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando à decretação do divórcio do casal. ..., POSTO ISSO, diante de 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto litigioso requerido 

por Maria Helena Marques da Silva Piovesan em face de Valdecir Piovesan 

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve. A requerente voltará usar o nome de 

solteira, qual seja, MARIA HELENA MARQUES DA SILVA. Oficie-se o 

Cartório de Registro Civil de Paranatinga/MT, para as averbações 

necessárias. Sem custas, uma vez que a requerente é beneficiária da 

justiça gratuita. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 16 de janeiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 12 de junho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67285 Nr: 1708-88.2018.811.0029

 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: LILIAN RAQUEL FERREIRA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ELVIS NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1708-88.2018.811.0029 código 67285

 ESPÉCIE: 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: LILIAN RAQUEL FERREIRA MIGUEL

PARTE RÉ: NILTON ELVIS NUNES DE SOUZA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Nilton Elvis Nunes de Souza Filiação: Nilson 

Bonfim de Souza e Maria Dolores Nunes Ferreira, data de nascimento: 

20/08/1984, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, casado(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

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: LILIAN RAQUEL FERREIRA MIGUEL NUNES DE 

SOUZA, requer AÇÃO DE DIVORCIO DIRETO, em face de ILTON ELVIS 

NUNES DE SOUZA, acima qualificado.

 DESPACHO: Vistos, etc. Processe-se em segredo de justiça, nos termos 

do artigo 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. Cite-se o Requerido por via Editalícia com prazo de 30 (trinta) 

dias, com as advertências dos artigos 334 e 344, do Novo Código de 

Processo Civil, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 dias. 

Às providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 12 de junho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54074 Nr: 743-81.2016.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT
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JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 743-81.2016.811.0029 código 54074

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): Antônio Francisco de Oliveira Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de pedido de 

medidas protetivas de urgência requeridas por ANTONIA PINHEIRO LIMA 

em razão de atos praticados por ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. O 

pedido em questão baseou-se no crime ameaça com as implicações da Lei 

n.º 11.340/06 e fora pleiteado pela vítima diretamente na presença da 

autoridade policial, que encaminhou o referido expediente até esta unidade 

judiciária. A vítima representou criminalmente contra o agressor. As 

medidas foram deferidas às fls. 13/14. O agressor não foi encontrado 

para cumprimento da notificação fl.47/48 e a vítima foi notificada fls. 24/26. 

... Passo à decisão. Trata-se de MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 

postulada pela ofendida (qualificada nos autos), diante das investidas 

ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de relação doméstica e 

familiar. ... Compulsando os autos, verifica-se que em manifestação o 

Ministério Público requereu a revogação das medidas protetivas deferidas, 

pelo fato da vitima não ter sido localizada, conforme certidão de fl. 53, 

informando que a vitima mudou-se da Fazenda em que residia e 

desconhecem seu paradeiro. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, reputo as medidas concedidas no presente feito, 

ressaltando-se que havendo necessidade de medida em razão de fato 

novo, deverá ser formulado pedido em novo expediente, pelo que 

REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nos termos do artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 

c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Às 

providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 12 de junho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19034 Nr: 2251-43.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemir Franceschet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Autos nº. 2251-43.2008.811.0029 (19034)

 Vistos etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado (a), BANCO DO BRASIL 

S/A CNPJ: 00.000.000/0197-04, no valor de R$ 74.150,62 (setenta e 

quatro mil cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “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”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 09 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28406 Nr: 2280-88.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Henrique Paro Júnior, Angêlo Cesar Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macário de Mello Neto, Patrícia Mocaiber 

Peralva de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Barbaroto Paro - 

OAB:121227/SP, Noêmia Mateussi Justo - OAB:67.029/SP, Thyrso 

de Carvalho Júnior - OAB:OAB/SP 70.057

 Vistos,

 1. Compulsando com acuidade os autos, nota-se que não fora 

oportunizada vistas a parte excipiente para manifesta-se quanto à 

exceção de pré-executividade de fls.294/300 e, consequentemente 

deixando de ser analisada.

 2. Assim, chamo o feito a ordem a fim de intimar os exceptos para 

apresentar manifestação acerca da Exceção de Pré-Executividade 

acostada às fls. 458/476 no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, volvam-me os conclusos.

 4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43935 Nr: 297-49.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Fatima de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 168/168Vº, aguarde-se 

o prazo de suspensão até 27/12/2018. Decorrido o prazo intime-se o 

Exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT0004652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRUNING (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

INTIMO a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça (Id 13654662), ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

Chapada dos Guimarães, 15 de junho de 2018 Eliane Rosa Campos 

Rodrigues Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106590 Nr: 2529-10.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tibor Paulo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246/O

 ANTE O EXPOSTO, concedo a liberdade provisória com fixação de 

cautelares a TIBOR PAULO DE ARRUDA, conforme fundamentação 

acima.Fixo as seguintes medidas, conforme art. 319 do CPP:a) 

Comparecimento a todos os atos do processo do qual for notificado;b) 

Manter comportamento social adequado;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 sua 

prisão preventiva decretada, nos termos do §4.º art. 282 do Código de 

Processo Penal e;Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não 

deva permanecer preso. Por outro lado, apresentada a denúncia em face 

do acusado, passo à análise:Recebo a Denúncia ofertada em face de 

Tibor Paulo de Arruda, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 

do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o rito, o 

sumário.Cite-se o acusado para responder à denúncia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 859-34.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais.

II. Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos dessa comarca para que agende audiência de conciliação, nos 

termos do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil.

 III. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre¬sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes¬tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

IV. Por se tratar de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo 

Civil.

 V. Defiro as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102738 Nr: 856-79.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco Dorneles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais.

II. Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos dessa comarca para que agende audiência de conciliação, nos 

termos do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil.

 III. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre¬sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes¬tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

IV. Por se tratar de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo 

Civil.

 V. Defiro as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 2410-54.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFSL, ARdCM, JGMSL, LFGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12396, DIEGO REIS CARMONA - OAB:20889/O, JOAO BATISTA DE 

MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12396, DIEGO REIS CARMONA - OAB:20889/O

 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 manifestação do Ministério Público retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106590 Nr: 2529-10.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tibor Paulo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246/O

 Nos termos da legislação vigente, art. 152, VI, do Código de Processo 

Civil, art. 3° do Código de Processo Penal e Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos para seja 

intimado(a) o(a) advogado(a) do acusado a apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, defesa escrita, tudo nos termos do artigo 396 e 396-A, ambos 

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 520-75.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 15hs. 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.: 87134 Nr: 4252-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Anderson de Mattos Mello

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34127 Nr: 34-71.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronerio Cazarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drebor - Indústria de Artefatos de Borracha 

Ltda, Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia Fazenda Laranjal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12.040, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Francisco de 

Carvalho - OAB:2292/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504, Laís 

Oliveira bastos Silva - OAB:15757-B/MT

 ....CONCLUSÃO.Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa 

Drebor Indústria de Artefatos de Borracha LTDA, para extinguir o feito 

sem resolução do mérito quanto a essa, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Depois precluida tal decisão, altere-se a capa 

dos autos e sistema Apolo, excluindo a requerida Drebor Indústria de 

Artefatos de Borracha LTDA do polo passivo da ação.Afasto a preliminar 

de prescrição e, dessa maneira, não havendo outras preliminares, dou o 

feito por saneado.Fixo como pontos controvertidos da demanda: a) a 

existência do evento danoso b) a existência de cercas no local do 

suposto dano; c) a propriedade dos semoventes.Acerca do ônus da 

prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, mantenho o disposto no 

art. 373 do CPC, cabendo aos autores provas os fatos constitutivos de 

seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos 

do direito do autor.Deste modo, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as 

partes, caso pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de 

testemunhas na oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil). 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63327 Nr: 3168-04.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inside Participações e Empreendimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnold Kirchesch, Alice Aristides 

Kirchesch.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pelissari Catanante - 

OAB:17531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4.903

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para sanar vícios processuais.

Como visto na ação em apenso, com razão o requerido, eis que devem 

figurar no polo passivo os herdeiros do Espólio de Arnold Kirchesch, quais 

sejam: Alice Aristides Kirchesch, Arnoldo Kirchesch Junior, Telma 

Jackeline Greicy Kirchesch Castrillon Mendes, Tânia Kirchesch Girolo e o 

contestante (fls. 168-178), razão pela qual, havendo pluralidade de 

litisconsortes no polo passivo, o prazo para contestar é em dobro, em 

caso de procuradores diversos, consoante reza o art. 229 do CPC.

 Portanto, não havendo citação individual de cada herdeiro, o prazo da 

contestação da herdeira que compareceu aos autos voluntariamente (fls. 

234-242) é tempestiva, motivo pelo qual torno sem efeito a certidão de 

lavra da Sra. Gestora de fls. 248.

Ademais, a fim de sanar tais vícios, como requerido na peça de defesa, 

altere-se o polo passivo da demanda para incluir os herdeiros do espólio 

de Arnold Kirchesch e citem-os para responder a ação, no prazo legal.

Após, arguidas prejudiciais de mérito, diga-se ao autor para impugná-las.

Oportunamente será saneado o feito e fixado os pontos controvertidos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64274 Nr: 307-11.2014.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Trento Kihara Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Aristides Kirchesch., Arnoldo Kirchesch 

Junior, Jatabairu Francisco Nunes, Inside Participações e 

Empreendimentos S/A, Telma Jackeline Greicy Kirchesch Castrilon 
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Mendes, Tãnia Kirchesch Girolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilio Spahnollo - 

OAB:38105, Leonardo Rossato - OAB:8.810-B, Renata Pereira 

Pimentel - OAB:10.504, Thiago Domingues Siqueira - OAB:OAB/MT 

11.004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17531/O

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, em 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

da Inside Participações e Empreendimentos S.A, bem como, acerca das 

devoluções das cartas de citação.

Após, certifique-se eventual decurso de prazo e renove-se a intimação 

com as advertências da extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2452 Nr: 54-77.2001.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558

 Vistos, etc.

 Primeiramente, de modo a dar efetividade à decisão de fls. 433/434 e 

considerando as informações apresentadas na petição de fls. 

436/436verso, expeça-se termo de penhora, a ser encaminhado à Junta 

Comercial para as averbações necessárias (art. 1.150 do CC e art. 47, 

‘caput’, do Decreto Lei n° 1.800/1996), com relação à empresa 

AGROPECUÁRIA TAITI LTDA.

Intime-se a parte executada pessoalmente acerca da penhora.

 Posteriormente, realizada a penhora, intime-se a empresa, nas pessoas 

de seus sócios (conforme documento de fl. 413/414), para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, cumpra as seguintes disposições:

 a) apresentem balanço especial;

 b) ofereçam as cotas ou ações aos demais sócios observado o direito de 

preferência legal ou contratual;

c) não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Registre-se que, em caso de inércia ou divergência quanto à liquidação, o 

exequente ou a sociedade poderão requerer a nomeação de administrador 

judicial. Neste último caso, os honorários do administrador judicial serão 

adiantados por aquele que requereu a diligência, ou, em caso de inércia, 

pelo exequente, incorporando ao total da dívida executada.

Sem prejuízo do exposto, defiro o pedido de penhora do veículo Hyundai 

Santa Fé V6 (placa OKB 4110), devendo ser realizada a respectiva 

restrição no sistema Renajud na modalidade circulação e transferência. 

Posteriormente, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

exata localização do referido veículo, para a expedição do mandado de 

penhora e avaliação, o qual deverá ser expedido independentemente de 

outra providência, para tanto o credor deverá providenciar o pagamento 

das custas necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 22001 Nr: 121-61.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abílio Custódio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 Vistos, etc.

 Primeiramente, diante do silêncio da requerida quanto ao pedido de 

cumprimento de sentença, conforme certificado à fl. 71, homologo o 

cálculo de fl. 46.

Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2666 Nr: 264-31.2001.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B, Levi Moroz - OAB:6402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Roberto Jabra 

Anffe - OAB:3940

 Vistos, etc.

 Primeiramente, diante do silêncio da parte requerida quanto ao pedido de 

cumprimento de sentença, conforme certificado à fl. 74, homologo o 

cálculo de fls. 168/171.

Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21007 Nr: 1633-16.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, diante do silêncio da parte requerida quanto ao pedido de 

cumprimento de sentença, conforme certificado à fl. 102, homologo o 

cálculo de fls. 92/93.

Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 973 Nr: 350-70.1999.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, diante do silêncio da parte requerida quanto ao pedido de 

cumprimento de sentença, conforme certificado à fl. 238, homologo o 

cálculo de fl. 233.
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Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34773 Nr: 700-72.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácia Máxima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A decisão monocrática da Excelentíssima Desembargadora Vice 

Presidente do TRF-1 não anulou expressamente a sentença proferida em 

primeira instância, mas, tão somente, determinou fossem os autos 

remetidos para cumprimento das regras estabelecidas no julgamento do 

RE 631.240/MG.

Neste contexto, atendida pela parte autora a referida determinação com a 

juntada da negativa administrativa, remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30046 Nr: 258-43.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrepina Neves de Miranda

 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.

Expeçam-se as requisições de pequeno valor, nos valores determinados 

na sentença proferida às fls. 19/20.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75218 Nr: 2488-48.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREPINA NEVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 Vistos, etc.

Defiro a pretensão executória de título judicial.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 107-43.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adarci Kappaun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a pretensão executória de título judicial.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73598 Nr: 1714-18.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adarci Kappaun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 Diante do trânsito em julgado da sentença proferida neste feito e em 

razão de ter sido postulado o pagamento dos valores referentes aos 

honorários advocatícios, remetam-se os presentes autos ao arquivo, com 

as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38155 Nr: 579-10.2011.811.0024

 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: Josemar Peixoto da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, Keyla da Silva Belido - OAB:MT/15.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 Vistos, etc.

Defiro a pretensão executória de título judicial.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 302 de 654



a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62521 Nr: 2340-08.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Nunes Evangelista da Silva

 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:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

90/94. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32936 Nr: 2181-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Andrade Moia

 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:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

152/154. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60427 Nr: 1246-25.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcedina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, 

Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

131/133. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21464 Nr: 2087-93.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Antonio de Lima

 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:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

144/148. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33961 Nr: 2795-12.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Cesar Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a impugnação da parte executada de fls. 139/149, 

intime-se a parte exequente, conforme determina o Artigo 10 do Código de 

Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos 

autos sobre o pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36447 Nr: 3185-79.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Albernaz
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 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: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, Rosemeiry Martins Albernaz - OAB:3795/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a impugnação da parte executada de fls. 26/31, intime-se 

a parte exequente, conforme determina o Artigo 10 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos sobre o 

pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16897 Nr: 1479-66.2006.811.0024

 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: Consórcio Nacional Massey Ferguson Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sealiah Comércio e Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956, 

WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 1996-27.2013.811.0024

 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: Jandira Luiza Amorim Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - 

OAB:21412/O MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhaes de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34700 Nr: 615-86.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Costa Farias - Espólio, Dulciyara Bueno da 

Cunha Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Bazan Roca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de cumprimento de sentença.

 Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado constituído 

nos autos (art. 513, § 2°, VI, do CPC), para pagar a dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

 Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72325 Nr: 1195-43.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Divina da Cruz

 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: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

25/29. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.No demais, cumpra-se a decisão de fl. 23/24.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 1845-32.2011.811.0024

 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): Garcia Distribuidora de Água e Gás LTDA - ME, 

Oswaldo de Arruda Garcia, Maria Sebastiana de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente devendo providenciar o pagamento das 

respectivas taxas e emolumentos do cartório extrajudicial.

Ademais, há outras questões pendentes: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS 

acerca da penhora; TERMO DE DEPOSITÁRIO e REGISTRO DA PENHORA.

 Assim, DETERMINO a intimação dos executados (inclusive cônjuges), bem 

como seja expedido o respectivo termo de fiel depositário do bem, 

devendo os executados exercerem o encargo e, ainda, que seja averbada 

a penhora no RGI respectivo, às expensas do autor.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18281 Nr: 963-12.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Divina da Cruz

 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 execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada a manifestar em data posterior à de expedição dos alvarás de 

levantamento, a parte exequente nada requereu nesse sentido (fl. 145).

 Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 
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implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 286-26.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq e Agronomia de 

M. Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7.285, Roberto Carloni de Assis - OAB:11.291/Mt, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE OLIVEIRA 

TRINTINALHA - OAB:80274

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo executado.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21393 Nr: 2014-24.2008.811.0024

 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: José Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fls. 140/141, por ser incabível a condenação do INSS 

em honorários sucumbenciais, uma vez que, a teor do disposto no art. 

535, § 3°, do Código de Processo Civil, a decisão que rejeita ou acolhe a 

impugnação apresentada pela Fazenda Pública não tem natureza jurídica 

de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, em razão de não por fim 

ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que não se aplica a 

disposição do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Dessa maneira, cumpra-se a decisão de fl. 136/137.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64524 Nr: 537-53.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Lucena Monforte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 55. Proceda-se a citação no endereço apontado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35869 Nr: 1644-74.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S . A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar José Rigo, Maria Silvia Bobato Rigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Manoel Pinto Filho - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão de já ter transcorrido o prazo de suspensão postulado às fls. 

78/78verso, intime-se a parte exequente para que manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo a habilitação dos herdeiros e as demais 

medidas para satisfação de seu crédito, sob pena de extinção do feito na 

forma do art. 921, I, c/c art. 313, II, do Código de Processo Civil.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2174 Nr: 683-85.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - Administradora de Cartões de Crédito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Leite de Oliveira, Wilson José de Andrade 

Guedes, Marcia Fernanda Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Bruno Taques de Oliveira - OAB:13152

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 156, uma vez já ter sido realizada a consulta de 

informações sobre veículos da parte executada às fls. 153/153verso, a 

qual restou infrutífera (fl. 154).

 Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste nos autos indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão da execução.

 Nada requerendo, desde já, suspendo o curso da execução, pelo prazo 

de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC/2015.

 Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20384 Nr: 1019-11.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otto Lechner

 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:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

197/200. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Ademais, com relação ao pedido de habilitação dos herdeiros 

de fls. 155/156, cite-se o INSS para que, no prazo de cinco (5) dias, 

pronuncie quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros, nos termos do 

artigo 690 do CPC.Havendo impugnação da parte requerida, 

manifestem-se os sucessores em igual prazo. Posteriormente, tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 3966-28.2014.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisio Rodrigues de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13877, Nilton Luis 

Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro (fl.494), haja vista que a autora sequer cumpriu a 

determinação de fl. 492.

Ademais, INTIME-A para fazê-lo, no prazo de 5 dias, sob pena de 

preclusão de prova.

No mesmo sentido, INTIME-SE o requerido para o imediato cumprimento, em 

igual prazo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se com as advertências do art. 

485, §1º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55603 Nr: 82-25.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados PCG Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 64, uma vez que não resta comprovado nos autos 

o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da 

parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“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.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67194 Nr: 2661-09.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Libório de Aquino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para juntar 

documentos acerca da manifestação da requerida à fl. 106v.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32276 Nr: 1664-02.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Angelo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, Rosane Dionezi Gonçalves, 

Josiane Aparecida Gonçalves, Vanessa Maria Gonçalves, Loecy Fátima 

Gonçalves, Sandra Cassia Gonçalves e Sr. Benedito Robson Gonçalves 

(fls. 96-115).

 II. Posteriormente, INTIMEM-SE acerca das provas que pretendem 

produzir, em 15 dias. Eventual silêncio, certifique-se.

III. Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21244 Nr: 1864-43.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Pinho de Oliveira

 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.

 Indefiro o pedido de fls. 161/163, por ser incabível a condenação do INSS 

em honorários sucumbenciais, uma vez que, a teor do disposto no art. 

535, § 3°, do Código de Processo Civil, a decisão que rejeita ou acolhe a 

impugnação apresentada pela Fazenda Pública não tem natureza jurídica 

de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, em razão de não por fim 

ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que não se aplica a 

disposição do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Dessa maneira, cumpra-se a decisão de fls. 157/158.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 831-62.2001.811.0024

 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: Wellington Cabreira Teixeira, Weley de Jesus Cabreira 

Teixeira, Selenir Cabreira

 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.

Defiro o pedido formulado à fl. 150, razão pela qual concedo o prazo de 60 

dias para juntada do indeferimento.

Aportado o indeferimento administrativo, intime-se o INSS para que, no 

prazo de 30 dias, apresente contestação de mérito.

Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39425 Nr: 1933-70.2011.811.0024

 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
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 PARTE AUTORA: Iara do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro a produção de prova pericial e, para tanto, nomeio como 

perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá, independentemente 

de compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes 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);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, a parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a 

pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá 

trazer todos os documentos médicos necessários à clara compreensão 

do histórico e quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, 

etc.).c) Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com 

clareza e objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que 

indica como seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação 

Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de 

Pedido de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.Com fundamento nos arts. 25 e 28, 

parágrafo único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal, desde já fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários 

periciais, que serão arcados pela Justiça Federal, já que se trata de 

processo tramitando no

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 411-42.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC da Silva SO Sucata M.E., Larice Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 175, em razão do acordo de fl. 159-160, em que 

figuram outros patronos, razão pela qual INTIME-SE o advogado de fl. 

159-160 para manifestação, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62658 Nr: 2483-94.2013.811.0024

 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: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC da Silva SO Sucata M.E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Demétrio - OAB:OAB/MT 

15.904

 Vistos etc.

Muito embora haja pedido da parte autora requerendo a conversão da 

ação de busca e apreensão em execução, verifico que nos autos cód. 

34490 as partes transigiram acerca do contrato n. 3691060370, o mesmo 

discutido nesses autos.

Assim, INTIME-SE para manifestar, em 15 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 54646 Nr: 2863-54.2012.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Almeida, Edvaldo Lonardoni, Bigode, 

João de Almeida, Juracy de Almeida, Abílio Soares de Amorim, Marcivon 

Lemes de Souza, Luciano José de Almeida, Quelli Fabiany Silvina de 

Moraes, Elizeti da Silva Santos, Hilda de Souza Matiuzo, Aparecida Lurdes 

Prado Fasciculo, Ana Conceição da Silva, Renato Alencar Chaves, 

Flaviane Alves Vilela, Daniel Soares de Amorim, Valdenir Caldeira de Sena, 

Elizete da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diocles de figueiredo - 

OAB:1334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Jessyka Lindaura Crisostomo Sodre Farias - 

OAB:16296, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 55 e 286, I, ambos do 

Código de Processo Civil, determino que os presentes autos sejam 

distribuídos em apenso ao processo de nº 374/2005 – Cód. 11498 em 

trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, em razão da conexão entre as 

ações e a prevenção daquele juízo. Intime-se. Após, redistribua-se com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31917 Nr: 1318-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marluce da Silveira Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Maria Boaventura da Silva 

- OAB:10434-0/MT, Raquel Batista Lopes Florêncio - OAB:12.239 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos etc.

Razão assiste ao executado, haja vista que o pedido de cumprimento de 

sentença veio desacompanhado da liquidez. Assim, INTIME-SE o autor 

para juntar a memória de cálculo e, em sequência, INTIME-SE o requerido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 1678-49.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bomdespacho Sampaio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I- Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem 

assistente(s) e apresentar(em) quesitos médicos e socioeconômicos caso 

ainda não o tenham feito (CPC, art. 421, § 1º I e II).II- Apresentados os 

quesitos ou decorrido o prazo para tal finalidade, intime-se a assistente 

social nomeada para proceder ao estudo socioeconômico no prazo de 15 

(quinze) dias. Deverá a Secretaria deste Juízo designar data e hora para 

realização da perícia médica nas dependências do Fórum da Comarca, 

conforme sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, o perito médico nomeado, a parte autora e 

seu(sua) advogado(a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 
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documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua deficiência/moléstia (exames, laudos, atestados, 

etc.).III- Advirtam-se os peritos nomeados de que deverão responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e de que deverão fornecer 

os laudos no prazo de 15 (quinze) dias após a realização das perícias.IV- 

Aportando ambos os laudos ao feito, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.V- Com fundamento 

nos arts. 25 e 28, parágrafo único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal, desde já FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais) os 

honorários periciais devidos ao perito médico, que serão arcados pela 

Justiça Federal, já que se trata de processo que tramita sob o pálio da 

justiça gratuita, no âmbito da jurisdição federal delegada. O pagamento do 

perito médico deverá ser solicitado ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Mato Grosso, anexando-se cópia da presente nomeação, após a 

apresentação do laudo e manifestação das partes quanto ao seu teor (ou 

certificado o transcurso do prazo para tal finalidade).VI- Cumpra-se o item 

III do despacho de fl. 96.VII- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 2246-60.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Cassimira Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para a parte autora indicar o rol de 

testemunhas a serem ouvidas, deferido na audiência realizada a fl.83/84, 

item I.

Após, façam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37025 Nr: 2146-13.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Nascimento dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da informação prestada pelo douto perito nomeado, Dr. João 

Leopoldo Baçan (fl. 104), intime-se a parte autora para providenciar os 

relatórios médicos solicitados pelo perito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito ex vi art. 317 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

Após, façam-me conclusos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95294 Nr: 3557-47.2017.811.0024

 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: Erlan de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., 

Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655/SP

 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 02 de agosto 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): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 2672-04.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaucione Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para condenar a 

parte demandada a pagar ao autor o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

referente às despesas médicas dispendidas pela parte autora, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária desde o sinistro (11.4.2015).Por consequência, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2°, 

CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99132 Nr: 5364-05.2017.811.0024

 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: Miguel Procopio Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Miguel Procópio Figueiredo, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 17.11.2016 (anexo à inicial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 2837-51.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Benedito Antonio Ferreira da Cruz, 

no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), 

com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 13/08/2015 (anexo à inicial).Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 
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deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95023 Nr: 3430-12.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Manoel dos Santos, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 03/11/2015 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 3055-16.2014.811.0024

 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: Walter Rodrigues dos Santos

 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:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS à concessão e ao 

pagamento mensal do benefício de aposentadoria por invalidez para 

segurado especial ao autor WALTER RODRIGUES DOS SANTOS, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no art. 42 c/c art. 39, I, da Lei n° 8.213/1991, a partir da data do 

requerimento administrativo em (11/11/14).Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 4434-84.2017.811.0024

 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: GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 5932-21.2017.811.0024

 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: Cleide Mara Leocádio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christophe Daniel Bardon, Manoel Dresch, 

Ademar Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARMIENE RAMALHO DA SILVA 

- OAB:181908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de junho de 2018. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000006-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BORGES DOMINGUES (AUTOR)

NELSON BORGES DOMINGUES (AUTOR)

MARCO BORGES DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU VIEIRA SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11500642, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CARNEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Decisão ID 13573712 e da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 12/07/2018 Hora: 15:30 , 

devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Decisão ID 13614811 e da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 17/07/2018 Hora: 13:45 , 

devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 13365522 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018 - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

1000082-32.2018.8.11.0024 REQUERENTE: RAFAELA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico 

que o Recurso Inominado, as razões e o preparo foram protocolados 

tempestivamente pela parte promovida. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão prolatada nos autos ID 

12227588. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de junho de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO TIOTONIS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do Ofício n. 792/2018 

do Indea-MT, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 15 

de junho de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária
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Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000103-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 15 de junho de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110110 Nr: 431-97.2018.811.0009

 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: JAIME DOMINGUES DO AMARAL, AUREA DE OLIVEIRA 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CRISTINA FEITOZA DA SILVA, 

CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para SUSPENDER de imediato 

as medidas constritivas sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa 

Luzia, matrícula 21.895, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de 

Colíder, nos termos do art. 678 do NCPCIV - DISPOSIÇÕES FINAISOficie-se 

o Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, a fim de proceder a baixa da 

averbação premonitória referente ao ajuizamento dos autos da ação 

monitória (nº 2943-05.2008.811.0009 - Código: 49156), realizada em 

05/06/2013.Intime-se a parte requerida para CONTESTAR a ação no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 679 do NCPC), consignando-se expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

l e g a l . A p ó s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

decisão.Intimem-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Decisão prolatada às 15h54 do dia 25/05/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43835 Nr: 738-37.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, KSDAP, LDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000116-23.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE GOMES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO do Advogado a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86829 Nr: 315-33.2014.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:MT23643-B

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão de fls.61 e verso desses 

autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 23 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 08H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112077 Nr: 1747-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE COLÍDER, EDMILSON 

BELARMINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, em razão da característica do evento, conhecido por ser 

tradicional, que envolve a participação de diversas famílias que residem no 

município, é razoável autorizar, em caráter EXCEPCIONAL, a permanência 

de crianças menores de 12 (doze) anos e adolescentes entre 12 (doze) e 
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14 (quatorze) anos de idade até o término do evento, desde que 

devidamente acompanhados pelos responsáveis legais.Quanto aos 

adolescentes que possuem entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos de 

idade desacompanhados dos pais ou responsável legal, conforme prevê o 

art. 22 da Portaria 01/2006, será permitida a permanência na companhia de 

pessoa maior de 18 (dezoito) anos, com a devida autorização expressa 

dos pais ou responsável legal.Assim sendo, considerando a Portaria 

01/2006, AUTORIZO, EXCEPCIONALMENTE, a permanência de crianças 

menores de 12 (doze) anos e adolescentes entre 12 (doze) e 14 

(quatorze) anos de idade até o término do evento, desde que devidamente 

acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.Desacompanhados dos 

pais ou responsável legal, só será permitida a permanência de 

adolescentes que possuem entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos de 

idade até o término do evento, desde que na companhia de pessoa maior 

de 18 (dezoito) anos, com a devida autorização expressa dos pais ou 

responsável legal.Por fim, deve-se registrar que os organizadores, 

dirigentes ou gerentes, assim como seus funcionários, ainda que 

eventuais, serão solidariamente responsáveis pela fiscalização da 

permanência de crianças e adolescentes nos locais em que se realiza o 

evento, bem como pela fiscalização da venda ou oferta de bebida 

alcoólica.. DETERMINO que seja observado o volume razoável do som, 

com o intuito de não perturbar o sossego e a tranquilidade da 

comunidade.DETERMINO que deverá a organização do evento, seguir as 

demais normativas da Portaria nº 01/2006 do Juízo da Infância e 

Juventude da Comarca de Colíder/MT, do ECA e da Constituição Federal, 

visando a proteção das crianças e adolescentes durante a realização do 

evento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83113 Nr: 474-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MENDES DA PURIFICAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 474-10.2013.811.0009 – Código nº. 83113

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em 

seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme 

certidão de fl. 139.

2) ABRA-SE vista ao MP para que apresente as devidas razões recursais, 

no prazo legal.

3) INTIME-SE à Defesa para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

4) Cumpridas as determinações anteriores, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

5) Outrossim, registro que embora o MP relate à fl. 137 acerca da 

ausência da mídia de fl. 105, analisando os autos, verifico que referida 

mídia encontra-se devidamente encartada aos autos (fl. 105).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de junho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97531 Nr: 482-79.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RIBEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 482-79.2016.811.0009 – Código nº. 97531

Despacho

Vistos, etc.

 Ante a participação no curso de treinamento de Segurança Especializada 

para Magistrados-AMB, REDESIGNO a solenidade aprazada para o dia 10 

de julho de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE o acusado para comparecimento na audiência aprazada.

 REQUISITE-SE a testemunha ora Policial Militar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder-MT, 14 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98802 Nr: 1334-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1334-06.2016.811.0009 – Código nº. 98802

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo acusado em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 112.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 07 de junho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 528-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Processo n. 528-97.2018.811.0009 – Código n. 110248

 DESPACHO

Vistos.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, DEVOLVA-SE com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 14 de junho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 1466-26.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VENITH DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1466-26.2013.811.0023 – Código nº. 85438DecisãoVistos, 

etc.Trata-se de executivo de pena aforado em desfavor de Marina Venith 

de Souza, qualificada nos autos.Aportaram-se aos autos as planilhas de 

estudo de fls. 401, 405 e 406, referentes aos meses de dezembro de 

2017, fevereiro e março de 2018 desempenhado pela reeducanda.As 

partes se manifestaram.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Decido.Analisando as respectivas planilhas acostadas, verifico que 
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totalizam-se 176 (cento e setenta e seis) horas, devendo serem 

reconhecidos 15 (quinze) dias de remição nos termos do artigo 126, § 1º, 

I, da LEP, utilizando-se o saldo remanescente, conforme requerido pelas 

partes.Posto isso, e sem maiores delongas, RECONHEÇO O DIREITO À 

REMIÇÃO à reeducanda MARINA VENITH DE SOUZA, descontando de sua 

pena 15 (quinze) dias em razão do estudo realizado em regime fechado 

(art. 126, § 1º, I, da LEP).Assim, DETERMINO à secretaria o seguinte:1- 

PROCEDA-SE a elaboração de novo calculo de pena, descontando os dias 

remidos aqui apresentados. 2- Após, INTIMEM-SE às partes para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subtendido como concordância tácita.3- Não havendo impugnações, fica 

desde já HOMOLOGADO o cálculo.4- INTIME-SE a reeducanda da relação 

dos dias remidos (art. 129, §2º, da LEP) para autocontrole e 

responsabilidade, alertando-a que, nos termos do art. 127, da LEP, em 

caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo 

remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir 

da data da infração disciplinar.5- OFICIE-SE a comarca de origem 

solicitando a cópia do recebimento de denúncia, bem como para que 

informe sobre eventual interposição de recurso pelas partes ou certidão 

de trânsito em julgado, conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 

410.6, expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 14 de junho de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87063 Nr: 511-03.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE FERRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na 

denúncia para o fim de:1.EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DE MARILENE 

FERRANTE, em relação a imputação do artigo 147 do Código Penal, por 

três vezes em continuidade delitiva (art. 71, CP), com fundamento nos 

artigos 107, IV; 109, VI; e 114, II, todos do mesmo diploma, porque 

plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

abstrato.2.CONDENAR MARILENE FERRANTE à pena de 2 anos de 

reclusão e 10 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 339 do Código 

Penal.Cabível a substituição de pena prevista no artigo 44 do CP, motivo 

pelo qual, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva 

de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo 

a entidade social a ser designada pelo juízo da execução, e multa, no valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da multa já 

fixada.c)Consigno que havendo o descumprimento injustificado da pena 

restritiva de direitos acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e o 

conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade pela ré. E neste 

caso, fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.d)Ante 

o cabimento do artigo 44 do CP, resta prejudicado hipótese da suspensão 

condicional da pena (art. 77, CP).3.Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se 

ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. 

F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao 

Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedor ia Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia 

de Execução;e)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 14 de junho de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94526 Nr: 2390-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO da defesa para no prazo legal apresentar suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106345 Nr: 2151-36.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMERSON NELSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº. 2151-36.2017.811.0009 – Código nº. 106345

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Diemerson Nelson de 

Oliveira, qualificado nos autos.

À fl. 37, o reeducando apresentou justificativa para o não comparecimento 

no mês de dezembro de 2017.

 À fl. 39, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da justificativa e 

requereu a extinção da punibilidade do reeducando pelo cumprimento da 

pena imposta.

É o que me cumpria relatar. DECIDO.

1) ACOLHO a justificativa apresentada pelo apenado à fl. 38.

2) Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena.

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIEMERSON NELSON DE OLIVEIRA, com 

fundamento no artigo 66, II, da LEP.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111729 Nr: 1532-72.2018.811.0009

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1532-72.2018.811.0009 - Código nº. 111729DecisãoVistos, 

etc.Trata-se de interpelação judicial criminal deduzida por Lorena Dias 

Gargaglione, qualificada nos autos, com fundamento no artigo 144 do 

Código Penal, contra Sérgio de Jesus da Silva, igualmente qualificado.Pois 

bem.Diante desse contexto, cumpre-me, prefacialmente, verificar se é 

competência ou não desse Juízo processar o presente pedido de 

explicações.Como cediço, a interpelação criminal, é medida de natureza 

cautelar que visa instrumentalizar uma futura ação penal de natureza 

condenatória por um dos crimes contra a honra. Logo, deve ser 

processada perante o Juízo competente para processar a ação penal 

respectiva.Nesse sentido:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

INTERPELAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL 

AÇÃO PENAL – CRIME PREVISTO NA LEI DE IMPRENSA – EFEITOS 

SUSPENSOS EM SEDE LIMINAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

CÓDIGO PENAL – PENA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. I – A competência para avaliar o pedido 

de explicações, ou interpelação judicial, nos crimes contra a honra, deverá 

ser do próprio juiz de eventual ação penal. [...] (TJ-MG 

100000847821500001 MG 1.0000.08.478215-0/000(1), Relator: ADILSON 

LAMOUNIER, Data de Julgamento: 07/04/2009, Data de Publicação: 

17/04/2009). Grifei.Desta forma, analisando os motivos invocados pela 

interpelante para a interposição do presente pedido de explicações, tenho 

que importaria eventualmente na prática de difamação e/ou injúria, cujas 

penas, ainda que somadas, não ultrapassariam o patamar de 2 anos. 

Assim, estariam dentro do rol dos crimes considerados de menor potencial 

ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95, cuja competência para 
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julgamento é do Juizado Especial Criminal, conforme artigo 60 da referida 

lei.Portanto, DECLINO a competência para análise deste feito para o 

Juizado Especial Criminal desta comarca.INTIME-SE a parte autora.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 14 de 

junho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106345 Nr: 2151-36.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMERSON NELSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 “ Vistos, etc. Consoante se evidencia dos autos, o reeducando foi 

condenado a cumprir pena definitiva de três meses de detenção, no 

regime inicial aberto. Contudo, estará submetido as seguintes condições a 

serem cumpridas pelo período da pena: 1) Proibição de se afastar da 

Comarca, ou local em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por 

mais de 07 (sete) dias; 2) Comparecimento mensal e obrigatório a Juízo, 

comprovando residência e ocupação lícita; 3) Recolhimento domiciliar a 

partir das 21 horas até as 6 horas do dia seguinte, nos dias úteis e 

integralmente nos finais de semana, salvo por motivo de trabalho e 

eventual culto religioso devidamente comprovado. Ressalvo a alegação de 

trabalho aos sábados e o necessário tempo para buscar e levar as 

crianças na casa de sua ex esposa. Oficie-se aos Órgãos da Segurança 

Pública noticiando as condições impostas, como forma de fiscalização e 

controle do seu cumprimento. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000648-26.2018.8.11.0009 Parte Autora: LEANDRO SILVA SIMPLICIO 

Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

promovente, através do(a) Advogado(a), da sentença cujo teor se lê no ID 

– 13568554 e da decisão de ID – 13576098. 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-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)

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000648-26.2018.8.11.0009 Parte Autora: LEANDRO SILVA SIMPLICIO 

Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

promovido, através do(a) Advogado(a), da sentença cujo teor se lê no ID 

– 13568554 e da decisão de ID – 13576098. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-82.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA RODRIGUES MACHADO PEREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO MOVEIS (EXECUTADO)

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SPC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010380-82.2013.8.11.0009 Parte Autora: ELDA RODRIGUES MACHADO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: RIO MOVEIS, SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO SPC FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerente, através do(a) seu Advogado(a), da manifestação do 

requerido cujo teor se lê no ID – 12825861 e seguintes, para providências, 

no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-22.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010125-22.2016.8.11.0009; Partes do processo: EXEQUENTE: 

ADRIANO CARFI EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, na pessoa do (a) 

advogado (a), para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

R$2.203,04 (dois mil, duzentos e três reais e quatro centavos) a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado – ID. 9239055, sob pena de penhora on-line pelo sistema 

BacenJud. 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 -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE JESUS SERGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES ANDRADE SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002263-85.2017.8.11.0009; Partes do processo: EXEQUENTE: 

APARECIDO DE JESUS SERGIO EXECUTADO: TAMIRES ANDRADE 
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SANTOS FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) PROMOVENTE, através do(a) 

Advogado (a) de todo o teor da certidão do oficial de justiça, juntada no id: 

13683670, bem como para apresentar o endereço atualizado da parte 

promovida – Tamires Andrade dos Santo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para fins de intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDINEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001587-40.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.943,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: E. L. 

ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: LUCIANA APARECIDA DA 

SILVA, CLAUDINEI SOARES FERREIRA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança, em que as partes formularam acordo visando pôr fim 

ao litígio, cujos termos estão acostados às págs. 1/2, id 12445851. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos 

autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto 

lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o 

instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução 

do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000985-15.2018.8.11.0009. AUTOR: REGIANE APARECIDA DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA que REGIANE APARECIDA DE SOUZA promove em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLÍDER, 

buscando provimento liminar para que lhe seja fornecido com urgência o 

medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg sub cutânea em conformidade 

com o receituário médico, assegurando ainda os demais procedimentos 

que se fizerem necessários em relação à moléstia que aflige a parte 

autora durante o lapso necessário para o tratamento. Instado a 

manifestar-se, o NAT aportou seu parecer no id. 13678245 – págs. 1/3, 

informando que o medicamento pleiteado foi incorporado ao tratamento de 

gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 

contudo até o momento não houve publicação do Ministério de Saúde 

referente ao Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) da referida 

patologia. Em seguida, os autos vieram conclusos. Relatados. Fundamento 

e Decido. O pleito merece acolhida. Explico. Verifico que a pretensão se 

amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da 

tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo 

Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os autos verifico que a petição atende às 

exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final, 

qual seja, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

COLÍDER à obrigação de fazer consistente na viabilização/fornecimento, 

de forma contínua, do medicamento necessário à manutenção da saúde 

da requerente. A exposição da lide e do direito que se busca realizar 

igualmente restou demonstrado. Quanto aos requisitos, entendo que os 

fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados 

em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de 

veracidade dos fatos narrados, eis que vem demonstrada tanto pela 

documentação que instrui a inicial quanto pelos fundamentos jurídicos 

lançados, bem ainda por ser matéria de extração constitucional. O 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando 

não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha 

processual. No caso em apreço o quesito é ululante eis que está a 

salvaguardar a saúde e a vida, sem a exigência de licitação, face à 

gravidade e urgência que o caso requer para assegurar a efetivação do 

direito à vida e à saúde com dignidade do requerente. Isto posto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada, devendo os requeridos providenciar o 

fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg sub cutânea 

em conformidade com o receituário médico, assegurando ainda o que for 

necessário para o efetivo tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante da situação fática jurídica 

apresentada, dispenso a caução real ou fidejussória. Ante a autorização 

expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a 

autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II), deixo de designar a audiência de 

conciliação. CITEM-SE os requeridos, na pessoa de seus respectivos 

representantes legais, para que, querendo, apresentem contestação em 

30 dias, observada a regra do art. 183 do CPC. Sem prejuízo para o 

efetivo cumprimento da decisão, INTIME-SE o Secretário Municipal e 

Estadual de Saúde. Outrossim, em havendo o uso da via recursal, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que a parte autora é assistida 

pela Defensoria Pública, o que conduz a presunção de que não dispõe de 

recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu 

sustento próprio e/ou de familiares. Às providências. Intime-se com 

URGÊNCIA. Ciência ao Ministério Público. SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE 

DE MANDADO. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Colíder – MT, 15 

de junho de 2018. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 7207-36.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.
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Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92640 Nr: 3227-18.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FILIPPI TOME, INES ZANDONAI 

TOMÉ, GILBERTO FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte autora acerca 

determinação judicial de ref: 38, abaixo transcrita: “Vistos. Cuida-se de 

acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para homologação. 

Decido. Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por 

sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e 

condições ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o 

processo, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil. Indefiro o 

pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que tal 

obrigação incube as partes e não o poder judiciário. Certifique-se a 

existência de custas e intime-se o executado para realização do 

pagamento. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 7207-36.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar as partes para que cumpram a 

determinação judicial de ref: 25, abaixo transcrita: “Vistos. Especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 dias, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Caso a parte 

solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121317 Nr: 2615-12.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111081 Nr: 5734-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLINDA ROGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da juntada de ref. 48

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39557 Nr: 572-15.2012.811.0046

 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: EDEVANIR GOMES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807A 

OAB/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9941-B

 Certifico e dou fé que em razão da não publicação em nome do 

peticionante de fls. 319 Dr. Sérgio Schulze, envio novamente para 

publicação INTIMANDO a parte requerida (peticionante de fls. 319) para 

que junte aos autos o comprovante das custas de desarquivamento do 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 72369 Nr: 86-25.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LEONEL DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando inconsistência no sistema apolo relativo à publicação da 

sentença de ref: 59 no DJE, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora acerca da supracitada sentença, abaixo transcrita: “Vistos. 

Conselho Regional De Medicina Veterinária De Mato Grosso propôs a 

presente ação em face de D. Leonel da Costa – ME. Devidamente intimada 

a parte autora a dar andamento no feito, permaneceu inerte, consoante 

certidão de fls. 102. Decido. Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas processuais e em 

honorários advocatícios. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111872 Nr: 6073-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para MANIFESTAR acerca da juntada de ref. 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 1048-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Diego Braga Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação, bem como para COMPLEMENTAR o pagamento da 

diligência realizada pelo oficial de justiça Marco Luiz Gonçalves, no valor 

de R$ 556,00 (trezentos e quarenta e três reais), conforme certidão de 

Ref: 66, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o depósito ser efetuado de 

acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96147 Nr: 4868-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO, CATIA 

QUELLI DE SOUZA SILVA, HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, MARIA 

ELIZA DOS SANTOS, KEILA ELISABETH MARTINS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 CERTIFICO que, até a presente data, a parte autora não foi devidamente 

intimada para apresentar impugnação às contestações de fls. 65/69 e 

70/75. Destarte, considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o 

artigo 13 da portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da 

contestação apresentada e intimo a parte autora para que apresente 

impugnação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 369-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR LEAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96647 Nr: 5091-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 75467 Nr: 1359-39.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO-PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da Impugnação de 

Sentença juntada de ref. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 3145-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96793 Nr: 5164-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, bem como recolher o valor correspondente à 

diligência a fim de que seja cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84800 Nr: 579-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DA CRUZ ORTOLAN, ÁLVARO 

LUIZ ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 
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2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84800 Nr: 579-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DA CRUZ ORTOLAN, ÁLVARO 

LUIZ ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Isto posto, INDEFIRO a liminar de Arresto pleiteada, pelos fundamentos 

acima expostos. Citem-se os Requeridos, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir, nos 

termos do artigo 802 do CPC.Apensem-se os autos à Ação de Execução 

de Código 84225.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 796-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAN & VIAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

EDUARDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 Intimação do advogado Dr. PEDRO GARCIA TATIM, OAB/MT: 8187-B, para 

devolução dos autos nº 39781, Protocolo 796-50.2012.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 14420 Nr: 2277-29.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI, IBRAIM 

SARTORI, NOEMI TEREZINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimação do advogado Dr. LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT: 

7705-O, para devolução dos autos nº 14420, Protocolo 

2277-29.2004.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37293 Nr: 1992-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Intimação do advogado Dr. HEITOR VANSAN MUNIZ, OAB/MT: 20939/O, 

para devolução dos autos nº 37293, Protocolo 1992-89.2011.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 939-05.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Dra. ELIANA DA COSTA, OAB/MT: 5447-B, para 

devolução dos autos nº 62833, Protocolo 939-05.2013.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 16608 Nr: 1639-59.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimação do advogado Dr. LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT: 

7705-O, para devolução dos autos nº 16608, Protocolo 

1639-59.2005.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25048 Nr: 2351-78.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA, PAULO 

CÉSAR DOMINGUES PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Intimação do advogado Dr. LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT: 

7705-O, para devolução dos autos nº 25048, Protocolo 

2351-78.2007.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1623-32.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Intimação do advogado Dr. RODRIGO MOURA DE VARGAS, OAB/MT: 

14912-A, para devolução dos autos nº 33437, Protocolo 

1623-32.2010.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 2274-25.2014.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, VALDILEI FARIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095 MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 Intimação do advogado Dr. LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT: 7705, 

para devolução dos autos nº 68992, Protocolo 2274-25.2014.811.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimação do advogado Dr. PEDRO GARCIA TATIM, OAB/MT: 8187-B, para 

devolução dos autos nº 64620, Protocolo 2787-27.2013.8.11.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40457 Nr: 1470-28.2012.811.0046

 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: GENILSON JANES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimação do advogado Dr. GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, OAB/MT 

12642, para devolução dos autos nº 40457, Protocolo 

1470-28.2012.8.11.0046 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 2393-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO, MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR, LUIZ FERNANDO 

PINTO BARCELOS, ADILSON OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Intimação da advogada Dra. ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA 

SILVA, OAB/MT 17408/O, para devolução dos autos nº 60608, Protocolo 

2393-54.2012.8.11.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122270 Nr: 3057-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1045-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-0/MT

 Intimar as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao valor de R$ 11.670,17 saldo este depositado na Conta Única vinculado 

ao presente feito, tendo sido depositado por Edno Aparecido da Silva em 

várias parcelas.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122694 Nr: 3250-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NOBORU YABUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 122694

VISTOS em substituição.

1) Comunique-se o juízo deprecante acerca da distribuição da mesma, 

caso já não tenha o feito;

2) Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial 

de justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

 3) Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4) Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo a mesma ser 

cumprida no prazo assinalado e na sua ausência em 10 (dez) dias pelo 

Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT;

5) Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83504 Nr: 202-94.2016.811.0046

 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: ELSY TAFAREL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 
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OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de Recurso de Apelação na ref: 48, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118995 Nr: 1577-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILKA DRAILLE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 28, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107739 Nr: 4352-84.2017.811.0046

 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: ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 22, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83504 Nr: 202-94.2016.811.0046

 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: ELSY TAFAREL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a ELSY 

TAFAREL DE PAULA, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário desde – 20/03/2015. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 20/03/2015 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Marileide Soares, representada por sua curadora, Maria de 

Lourdes Soares Silva ajuíza a presente Ação de Procedimento Comum em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Junto com a inicial vieram os documentos.

Tutela de urgência indeferida em 01/03/2018.

Contestação apresentada nos autos.

Impugnação à contestação.

Manifestação do Ministério Público.

É o breve relato.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se a parte requerente é segurada (o) obrigatória da Previdência Social;

2) Se se encontra incapacitada (o) para atividades laborais;

3) Se ao tempo da incapacidade possuía qualidade de segurada (o).

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que se encontra incapaz para 

atividades laborais;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte autora não detém a qualidade 

de segurada (o);

DEFIRO a prova pericial pleiteada por ambas as partes, vez que o 

esclarecimento dos fatos controvertidos demanda conhecimentos 

específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso Nomeio perito judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação.

Designo a perícia médica para o dia 06 de julho de 2018, a partir das 

17h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.

Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, referido 

valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, 

sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser 

expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais 

atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Mato Grosso 1ª Região.

Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como 

para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.

Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) 

dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.

Expeça-se o necessário.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 29976 Nr: 1054-65.2009.811.0046

 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): ADAIR ZATT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa do seu advogado, para se manifestar sobre a devolução da Carta 

de Citação, fl.: 107V, visto que o endereço é inexistente. Desta maneira, 

solicito que providencie o recolhimento e posterior comprovação nos autos 

do valor correspondente ao Mandado de Citação no endereço indicado, a 

ser realizado pelo Oficial de Justiça, se assim desejar.

 Bianca W. Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 6255-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENNON SOUSA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da R. Decisão, Ref.: 36, 

a qual designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia: 28 de 

Junho de 2018, às 15:40h.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116250 Nr: 431-83.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC, RENATO ROLIM DE MOURA JUNIOR - OAB:31458

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte ré, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência da R. Decisão, Ref.: 23, dos 

autos em epígrafe, a qual designa Audiência para proposta de Suspenção 

Condicional do Processo para o dia: 28 de Junho de 2018, às 15:10h.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 79643 Nr: 3027-45.2015.811.0046

 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: MANOEL ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVENTUAIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autra, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da R. Decisão, Ref.: 26, 

dos autos em epígrafe, a qual designou Audiência de Justificação para o 

dia: 26 de Junho de 2018, às 15:15h.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 2829-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, ARRUDA 

ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO - Advocacia e Consultoria jurídica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 22129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 Ficam cientifique as partes acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 2829-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, ARRUDA 

ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO - Advocacia e Consultoria jurídica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 22129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 Intime-se o devedor, consoante preconiza §2º, II, do art. 513, CPC, que 

este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do 

débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa incidirá sobre o restante. Transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36825 Nr: 1524-28.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO DE ANDRADE, CLODOALDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDEMAR BROLINI, QUEILA 

CARVALHO BROLINI, JOEL CARVALHO BROLINI, JABER CARVALHO 

BROLINI, JUNIOR CARVALHO BROLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMIR TEIXEIRA - OAB:2282/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PRUDÊNCIO DA SILVA 

- OAB:3720/RO, JOSÉ EUDES ALVES PEREIRA - OAB:2897/RO

 Tendo em vista a juntada do Recurso de Apelação acostado nos autos 

nas fls. 269/278, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte apelada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 72/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 
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Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Alvares, 

matrícula 7812, Distribuidora Judicial PTJ, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias regulamentares , no período de 09 a 23 de 

julho de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) CLAUDINÉIA DE FRANÇA FEITOSA SILVA 

TAVARES, matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a 

Função de Distribuidora Judicial no período de 09 a 23 de julho de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 12 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA BREDA GARDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001197-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001197-33.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos sem a juntada de comprovante de recolhimento de 

custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 15 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000553-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI SANTIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES OAB - SC38331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ADELINO LUIZ MOREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000553-90.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSIANI SANTIN GOMES Vistos etc. Defiro o prazo de 10 

(dez) dias para juntada de substabelecimento.Com a oitiva da testemunha, 

resta exaurida a finalidade da missiva precatória nesta Comarca. 

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103512 Nr: 7930-66.2017.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIN & ROCHA LTDA ME, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 Vistos etc...A exceção de pré-executividade decorre de construção 

doutrinária admitida na jurisprudência com o objetivo de permitir defesa 

direta nos autos da execução, sem a segurança do juízo, quando a 

matéria alegada pode ser conhecida ex officio por levar à nulidade da 

execução. Entretanto, não se trata o presente feito de ação de execução, 

mas sim de ação monitória, ainda não convertida em título judicial.A ação 

monitória é prevista no artigo 700 e seguintes do CPC, vejamos:Art. 700. A 

ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz:Por sua vez, o artigo 702 do CPC descreve o seguinte:Art. 

702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.Logo, a rigor do último parágrafo, a defesa cabível no presente 

caso seriam embargos monitórios, não podendo a parte ré oferecer 

exceção de pré-executividade quando ainda não constituído o título 

executivo. Contudo, diante do princípio da instrumentalidade das formas, 

recebo a exceção apresentada como sendo Embargos Monitórios.Ainda, 

diante do pedido de designação de audiência de conciliação pela parte 

requerida, e que o intuito da conciliação é a pacificação social dos 

conflitos, ainda, considerando que a causa versa sobre direitos que 

admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para 

que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada.Ficam ambas as partes 

advertidas de que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do NCPC. 

I n t i m e m - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e . À s 

providências.Jaciara - MT, 14 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110410 Nr: 1376-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o 

liquidante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o pedido com os 

documentos pertinentes ao impulsionamento judicial, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 8155-86.2017.811.0010

 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: BRUNO EDUARDO ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GILMAR EUSTÁQUIO DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o para que junte aos autos prova de quitação dos tributos 

relativos aos bens dos espólios e suas rendas, na inteligência do Art. §5º, 

do Art. 664, do NCPC, havendo de ser observado o §4º do mesmo artigo, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108426 Nr: 445-78.2018.811.0010

 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: Santina Barth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Contestação retro foi protocolada fora do prazo 

legal.

Desta forma, nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para o prazo 

legal, se manifestar sobre a presente Certidão, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98122 Nr: 5240-64.2017.811.0010

 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: VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 421-21.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE CANDIDO DA SILVEIRA, ROSA MONICA 

SILVEIRA ZILIO, SIDNEY WALDEMAR SILVEIRA, JOSÉ WALDEMAR DA 

SILVEIRA, ANGELA DE FATIMA SILVEIRA MOTA, GILMAR DA SILVEIRA, 

Maria Agda Silveira Alencar, ODETE CANDIDO DA SILVEIRA, CAROLINA 

APARECIDA SILVEIRA, JOSIANE DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMAR JOSÉ DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado na Ref: 80, intime-se a 

inventariante para que providencie a juntada da declaração de bens e 

partilha amigável, com o recolhimento dos impostos, no prazo de 15 dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101977 Nr: 7034-23.2017.811.0010

 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: MODESTO BRAGA DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 505-22.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FRANCISCA SOARES, Mariana Arruda de 

Almeida, PHSDS, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - 

OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

conforme requerido na Ref: 41.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 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, 14 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 323 de 654



 Cod. Proc.: 102945 Nr: 7611-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL FERNANDO 

TEIXEIRA DE AZEVEDO, ROBERTA VALÉRIO SUZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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 Impugnação aos 

Embargos e documentos constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78385 Nr: 1602-57.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO CAMPO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por MOTO CAMPO LTDA FILIAL, contra BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., todos 

devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito, inclusive com sentença de mérito prolatada, conforme 

ref. 32.

Entretanto, adveio minuta de acordo entre a ré BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS e a parte autora MOTO CAMPO LTDA FILIAL - 

partes e procuradores constituídos – onde requerem a homologação da 

transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Custas remanescentes se houver, na forma determinada na sentença de 

ref. 32.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 1911-44.2017.811.0010

 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: MAXSUEL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-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 a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83140 Nr: 3769-47.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBARROS TRANSPORTE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81282 Nr: 2818-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo para o cumprimento da determinação 

de Ref: 116, concedendo o prazo de 15 dias para manifestação do 

exequente.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74659 Nr: 346-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMENZINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.
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 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 593-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAQUIM VILELA, CREUZA ROVERSI 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO 

- OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o banco exequente para que se manifeste acerca do laudo 

avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, bem como acerca da avaliação 

apresentada pelo executado, no prazo de 15 dias úteis.

Ainda, no que se refere à impugnação e laudo apresentados pelo 

executado, manifeste-se o Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102720 Nr: 7480-26.2017.811.0010

 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: JOSÉ GENICREI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro 

de 2018, às 08h30.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), (...).Às Providências.Após, conclusos.Jaciara/MT, 14 de junho 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92883 Nr: 2760-16.2017.811.0010

 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: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CAIXETA

 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:

 Vistos etc.Desta forma, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido 

de concessão da tutela de urgência antecipada.II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do Art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.Desde já, defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do 

CPC.Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.Com a chegada da 

contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 14 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59780 Nr: 3199-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC-BAMERINDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço e Nunes LTDA, ML José da Silva 

Barcelos - ME, MARIA RODRIGUES CONFECÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, Antônio Chaves Abdalla - OAB:17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINÊS RODRIGUES 

MACIEL - OAB:12.292-GO

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARTINÊS 

RODRIGUES MACIEL em face do HSBC BANK BRASIL S.A BANCO 

MÚLTIPLO, devidamente qualificados nos autos.

Posteriormente, o executado comparece aos autos informando o depósito 

referente ao valor do débito, requerendo o arquivamento do feito (Ref: 

182).

Por sua vez, o exequente requer o levantamento dos valores (Ref: 183).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

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, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Liberem-se os valores em favor do exequente.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1695-54.2015.811.0010

 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: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Defiro o pedido de sobrestamento do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, conforme requerido.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime a parte requerente para requerer 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 7924-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.

O pedido de reunião do presente feito com o de código 100349 já foi 

apreciado e deferido naqueles autos.

Assim, determino que a serventia providencie o integral cumprimento da 

decisão proferida nos autos anteriormente mencionados, providenciando 

sua reunião para julgamento conjunto, com fundamento no art. 55 do 

NCPC.

 No caso colocado a evidência, atenta que ambos os processos caminham 

para especificação de provas e consequente fase de saneamento e 

organização, cada qual seguirá conforme os despachos já lançados, sem 

prejuízo da instrução conjunta.

 Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Por fim, já tendo ultrapassado o prazo para cumprimento voluntário da 

liminar deferida, determino o desentranhamento do mandado de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do bem imóvel descrito na inicial para efetivo 

cumprimento, ficando deferido, desde já, o uso de força policial e/ou de 

arrombamento, se necessárias as medidas, tudo devidamente justificado 

no mandado pelo Sr.(a) Oficial(a) de justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 13 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 4680-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, LMDS, MM, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Dessa forma, indefiro o pedido de cumulação de ritos 

formulado à Ref.17, cabendo às exequentes propor demanda adequada à 

perseguição do débito que excede aos 03 (três) meses anteriores à 

propositura da demanda. Ainda, intime-se a parte credora para, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, promover a juntada de procuração 

outorgada pela exequente LOHAYNE MARÇAL DOS SANTOS, bem como, 

apresentar planilha de cálculo atualizado do valor correspondente ao rito 

da prisão, conforme petitório de Ref.17. Lado outro, verifica-se dos autos 

que o executado, intimado para o pagamento do débito alimentar, bem 

como comprovar que já havia pagado ou justificar a impossibilidade de 

pagar, inclusive das parcelas vencidas e vincendas, quedou-se inerte, 

sendo forçoso concluir que o executado não possui responsabilidade e 

nem consciência da necessidade premente de suas filhas. Saliento que, 

ao não pagar a pensão devida, submete as alimentandas à situação 

degradante e penosa, postergando o pagamento devido. Ante o exposto, 

tendo em vista que não houve comprovação do pagamento do débito 

alimentar existente, estando o executado a dever as pensões alimentícias 

referentes às parcelas vencidas durante a tramitação do feito, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL de ADIMILSON DANTAS DOS SANTOS, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, nos termos do Artigo 528, §3°, do CPC, bem como 

DETERMINO seja protestado o pronunciamento judicial. Assim, procedida à 

atualização das verbas alimentares pela credora, expeça-se mandado de 

prisão, no qual deverá constar o valor do débito atualizado até a data da 

expedição, bem como, o valor da prestação mensal e a data de 

vencimento. .... Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito 

vencido, expeça-se incontinenti alvará de soltura. Jaciara/MT, 14 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 4608-38.2017.811.0010

 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: ESPOLIO DE GILMAR MARCIANO DA SILVA, SANDRA 

MOISÉS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 ...Da inépcia da petição inicial...A preliminar de inépcia da petição inicial, 

arguida pela parte requerida, merece ser rejeitada, tendo em vista que a 

inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, sendo que a petição 

inicial descreveu e individualizou os fatos de forma clara e lógica, o que 

possibilitou o início da atividade jurisdicional, bem como a apresentação da 

defesa por parte do requerido.Assim, afasto a preliminar arguida.Da 

ausência de interesse processual.A meu ver, o interesse de agir da parte 

autora no provimento judicial resta evidente, na medida em que diante de 

eventual ato lesivo praticado pelo requerido, deve buscar a reparação 

através da ação judicial pertinente....Entretanto, a comprovação do ato 

ilícito é matéria meritória, e deve ser analisada quando da prolação da 

sentença, e não em sede de preliminar.Da ilegitimidade ativa.....Assim, 

afasto a preliminar arguida.Da preliminar de Ilegitimidade Passiva do 

Detran.Alega o Detran/MT que é parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da demanda, já que não foi responsável pelo furto do veículo, que na 

verdade não ocorreu, vez que foi leiloado e prensado. ...Assim, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva.À míngua de outras matérias 

preliminares, declaro o feito saneado.Fixo como pontos controvertidos: se 

de fato houve furto das peças da motocicleta ou este foi leiloado e 

prensado; a culpa pela realização do evento; dano e sua dimensão; 

responsabilidade pelo ressarcimento.Sendo assim, intimem-se as partes 

para, em 15 (quinze) dias úteis, especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 

219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se 

caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo 

requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo 

prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.....Jaciara - 

MT, 13 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91887 Nr: 2325-42.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCRdO, AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:
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 Tendo em vista a informação que sobreveio aos autos sobre o pagamento 

do débito alimentar, em Ref.63, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.De outra banda, revogo a prisão civil do executado VANDO 

GOMES DE OLIVEIRA, devendo ser recolhido o mandado de prisão nº 

08/2018, expedido para cumprimento pelo Juízo de Ji-Paraná/RO.Caso o 

mandado de prisão tenha sido cumprido, fato este não noticiado aos 

autos, expeça-se o competente Alvará de Soltura, devendo o executado 

VANDO GOMES DE OLIVEIRA, portador do RG nº 662.540, CPF nº 

749.522.502-53, filho de Jazon Gomes de Oliveira e Maria do Carmo de 

Oliveira, ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Ciência à DPE e ao MPE.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Jaciara/MT, 12 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86966 Nr: 5605-55.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERALDO RULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de Ref:42, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção em caso de inércia.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87638 Nr: 114-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de Ref:51, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção em caso de inércia.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89474 Nr: 1102-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSE SMERDEK ME, LUIZ JOSE SMERDEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Contudo, compulsando os autos, verifico que até a presente data os 

executados não foram citados, conforme certidão de ref. 15. Ainda, 

verifica-se que até a presente data a exequente não procedeu com o atos 

necessários à habilitação do espólio do executado falecido (petição de 

ref. 31).

Assim, intime-se a exequente para proceder a regularização do feito, bem 

como requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 14 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61135 Nr: 3771-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Diante do provimento do AI, junto aos autos cópias das declarações de 

imposto de renda do executado.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Restando frutífera a diligência, processe-se em segredo de justiça.

Ainda, diga a exequente acerca dos bens encontrados, em 15 (quinze) 

dias.

De outro lado, restando as diligência infrutífera, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83394 Nr: 3860-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DA ROCHA PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106181 Nr: 9197-73.2017.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEAA, EDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação Ministério Público Estadual pugnando pela 

realização de audiência de instrução e julgamento

Acolho o pedido ministerial de Ref:45.

Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/07/2018, às 13h30min.

A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Ademais, arroladas as testemunhas pela DPE ou pelo MPE, expeça-se 

todas as intimações necessárias.

De outra banda, deverá o requerido cientificar as suas testemunhas 

acerca da solenidade designada, nos termos do artigo 455 do NCPC.

Intimem-se as partes pessoalmente.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às Providências

Jaciara/MT, 14 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62493 Nr: 326-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuni Jose de Rezende

 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 Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à contadora deste juízo para efetuar o cálculo do 

débito, devendo, para todos os efeitos, observar:

 - A data do início do benefício (DIB), como sendo 20/03/2015;

- Data final para cálculo em 30/10/2016, dia imediatamente anterior à DIP 

(Data de Início do Pagamento);

- Juros que se iniciarão na citação (20/03/2015), nos exatos parâmetros 

fixados no acórdão, 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 a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80483 Nr: 2412-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAELY KATHLEEN MARTINS DE SANDRE 

03201742120

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 processo n° 2412-32.2016.811.0010

Código nº 80483

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado pelo autor à ref. 16.

Proceda-se a intimação da executada conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 13 de Junho de 2018

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90543 Nr: 1640-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO 

E CIA LTDA EPP, ROBSON CASANOVA, TAMARA PRISCILA 

SCHUENQUENER DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1640-35.2017.811.0010

Código nº 90543

VISTOS ETC,

Ante a certidão de ref. 12, intime-se o autor pessoalemente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito para diligência do Oficial de Justiça, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de Junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93593 Nr: 3121-33.2017.811.0010

 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: ROZANA NEUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3121-33.2017.811.0010

Código. 93593

Requerente: Rozana Neuza Araújo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro social - INSS

VISTOS ETC,

Ante a necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do NCPC).

Designo o dia 24 de Outubro de 2018 às 08h45min para realização da 

perícia.

 Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 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.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Jaciara/MT, 14 de Junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90856 Nr: 1794-53.2017.811.0010

 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: NADIR PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1794-53.2017.811.0010

Código N°. 90856

Requerente: Nadir Pereira da Costa

Requerido: Município de São Pedro da Cipa-MT

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da natureza de seu cargo, ou seja, se é servidor efetivo 

ou comissionado e a data exata que ocorreu sua posse na função pública, 

sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90859 Nr: 1797-08.2017.811.0010

 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: EDNA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1797-08.2017.811.0010

Código N°. 90859

Requerente: Edna Aparecida da Costa

Requerido: Município de São Pedro da Cipa-MT

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da natureza de seu cargo, ou seja, se é servidor efetivo 

ou comissionado e a data exata que ocorreu sua posse na função pública, 

sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1588-78.2013.811.0010

 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: ROSA ANTÔNIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimada a parte requerida manifestou-se dentro do 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, 

para no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da determinação de fls. 

159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56355 Nr: 776-02.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALVADORA DE BRITO

 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: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Intimação do advogado (a) para devolução dos presentes autos, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54835 Nr: 3264-61.2013.811.0010

 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: RITA TERTULINA DE JESUS SOUZA

 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:

 Intimação do advogado (a) para devolução dos presentes autos, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 3223-36.2009.811.0010

 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: ARENI GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, ECLAIR NANTES VIEIRA - OAB:8332-MS, 

SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado (a) para devolução dos presentes autos, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56485 Nr: 866-10.2014.811.0010

 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: SARA DA SILVA MARTINS

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Intimação do advogado (a) para devolução dos presentes autos, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19358 Nr: 854-74.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI ADRIANA SMERDEK, PAULO JOSÉ SMERDEK, 
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LUISMAR DA SILVA SMERDECK, NILDA SILIVANIA PEREIRA, ESPOLIO DE 

LUIZ JOSÉ SMERDEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, RODRIGO NOGUEIRA FIGUEIREDO 

SANTANA, EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54764 Nr: 3200-51.2013.811.0010

 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: MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56748 Nr: 1104-29.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPCDS, HPPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25888 Nr: 2399-14.2008.811.0010

 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: MARIA HELENA DOS SANTOS, JALES SABINO 

CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ARGEMIRO PADILHA, MARIETE ROCHA DE 

FIGUEIREDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 710-61.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE SINSKI DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:9.038, 

NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56672 Nr: 1036-79.2014.811.0010

 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: Jaci Pereira de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55616 Nr: 136-96.2014.811.0010

 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: IVONETE FERREIRA ROCHA ARAÚJO

 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

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56634 Nr: 1006-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE MORAES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56510 Nr: 888-68.2014.811.0010

 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: DIUVANY ROSA RIBEIRO

 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

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 925-95.2014.811.0010

 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: KÁTIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52413 Nr: 994-64.2013.811.0010

 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 de Lourdes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55756 Nr: 267-71.2014.811.0010

 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: DEA LÚCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56499 Nr: 878-24.2014.811.0010

 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: RAQUEL SOUZA SILVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56511 Nr: 889-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BORGES DINIZ

 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/O

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56633 Nr: 1005-59.2014.811.0010

 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: SUZANA DE JESUS MACIEL

 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

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56480 Nr: 862-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE MARQUES DA SILVA, LUANA LIPORACE PIRES 

DA SILVA, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE

 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

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 2759-12.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SEBASTIÃO GAETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA SIMONE MARTINI DA SILVA, JOÃO DE 

SOUZA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10726 Nr: 1278-58.2002.811.0010

 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: LUCIMAR FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BENICIO DA CRUZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51736 Nr: 285-29.2013.811.0010

 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: ANDERSON LUIZ DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA EUNICE EUZEBIA CAMPOS DO 

CARMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58357 Nr: 2336-76.2014.811.0010

 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: WOLNER NUNES RIBEIRO DE 

PAULA - OAB:SP 101.470

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53854 Nr: 2361-26.2013.811.0010

 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: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNER NUNES RIBEIRO DE 

PAULA - OAB:SP 101.470

 Intimação do(a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53893 Nr: 2394-16.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDRDS, ND, ID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:2.316, TELMA RACHEL CANDIL - OAB:10292-A

 Intimação do (a) advogado (a) para devolução dos presentes autos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 1234-77.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, David Clemente Rudy - 

OAB:MT/14787

 Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido 

de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os 

fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.Com 

tais considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais da 

requerente, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de PEDRO 

PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Por fim, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26/06/2018 às 

13h30min.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000796-68.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOS SANTOS LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000929-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GUSTAVO DOS SANTOS 

LACERDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 
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urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o 

prudente arbítrio do juiz” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001191-60.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA BATISTA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito por débito que não reconhece ser 

legítimo, assim desconhece o débito. A parte promovida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado entre a parte promovente e a MARISA (Cartão Marisa) e 

este realizou cessão de créditos e direitos para a parte promovida (ID 

12862121). Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte. A parte promovida carreou aos autos Proposta de Adesão Cartão 

MARISA assinada pela parte reclamante conforme a ID 12862053 que 

ensejou a negativação. A parte autora apresentou impugnação para 

rebater a defesa, alegando a necessidade de perícia grafotécnica 

(13053670), observa-se que o documento acostado pela reclamada 

demonstra grafia semelhante com a assinatura dos documentos pessoais 

da parte promovente, procuração ad judicia e Termo de Audiência. Assim, 

não havendo necessidade de perícia. Assim, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu de má-fé, ao 

ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de 

indenização por danos morais. Restou evidente que a parte demandante, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 8,0% (oito por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADINEIA JOSI MOLINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000178-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: WLADINEIA JOSI MOLINA Vistos etc. 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de WLADINEIA JOSI MOLINA. Em síntese, alegou que a parte 

promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data de 

11/11/2016 no valor de R$ 1.051,70 em que foi utilizada como forma de 

pagamento a emissão de 04 faturas/duplicata mercantil, em 19 parcelas, 

assinadas pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento 

das duplicatas vencidas. Devidamente citada a parte promovida conforme 

ID 13053574. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13053574 e 

a impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

13053574) e esta não compareceu a audiência de conciliação e não 

apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 
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TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 11647106) e a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Portanto, reconheço a existência do débito das duplicatas no valor 

de R$ 1.051,70 em favor da parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 01) julgar procedente o pedido contido na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 1.051,70 (hum mil, cento, sessenta e três reais e setenta centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do vencimento da 

primeira parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEDJA GOMES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000176-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: WEDJA GOMES DE LIMA Vistos etc. FLORENTINO 

& CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em desfavor de WEDJA 

GOMES DE LIMA. Em síntese, alegou que a parte promovida adquiriu 

produtos com a parte promovente na data de 15/10/2016 no valor de R$ 

1.403,30 em que foi utilizada como forma de pagamento a emissão de 02 

faturas/duplicata mercantil, em 17 parcelas, assinadas pela promovida. Ao 

final, postulou a condenação ao pagamento das duplicatas vencidas. 

Devidamente citada a parte promovida conforme ID 13053566. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13053566 e a impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada (ID 13053566) e esta não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento 

antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia 

gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, 

a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o 

juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar 

os fatos que não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo 

autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou 

veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio 

passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por 

isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 11646840) e a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Portanto, reconheço a existência do débito das duplicatas no valor 

de R$ 1.403,30 pela parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

1.403,30 (hum mil, quatrocentos e três reais e trinta centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do vencimento da primeira 

parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RUBIA BIHAIN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000174-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: PAULA RUBIA BIHAIN DE OLIVEIRA Vistos etc. 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de PAULA RUBIA BIHAIN DE OLIVEIRA. Em síntese, alegou que a 

parte promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data de 

14/12/2016 no valor de R$ 1.042,50 em que foi utilizada como forma de 

pagamento a emissão de 02 faturas/duplicata mercantil, em 07 parcelas, 

assinadas pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento 

das duplicatas vencidas. Devidamente citada a parte promovida conforme 

ID 13053542. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13053542 e 

a impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

13053542) e esta não compareceu a audiência de conciliação e não 

apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 
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os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 11646478) e a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Portanto, reconheço a existência do débito das duplicatas no valor 

de R$ 1.042,50 pela parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

1.042,50 (hum mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do vencimento da primeira 

parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI JOSE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000171-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MAURI JOSE COSTA Vistos etc. FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em desfavor de MAURI 

JOSE COSTA. Em síntese, alegou que a parte promovida adquiriu produtos 

com a parte promovente na data de 21/08/2015 no valor de R$ 1.485,80 

em que foi utilizada como forma de pagamento a emissão de 01 

fatura/duplicata mercantil, em 05 parcelas, assinadas pela promovida. Ao 

final, postulou a condenação ao pagamento das duplicatas vencidas. 

Devidamente citada a parte promovida conforme ID 13053407. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13053407 e a impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada (ID 13053407) e esta não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento 

antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia 

gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, 

a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o 

juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar 

os fatos que não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo 

autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou 

veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio 

passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por 

isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 11646195) e a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Portanto, reconheço a existência do débito das duplicatas no valor 

de R$ 1.485,80 pela parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

1.485,80 (hum mil, quatrocentos, oitenta e cinco reais e oitenta centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do vencimento da 

primeira parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000356-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRESA FREITAS DE PAIVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e apresentou justificativa (ID 13052952). No Juizado Especial, 

a presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de 

ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, 
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inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000355-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000354-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte 

promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000167-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIMAR INACIO DE SOUZA Vistos etc. 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de LUCIMAR INACIO DE SOUZA. Em síntese, alegou que a parte 

promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data de 

26/04/2016 no valor de R$ 1.123,22 em que foi utilizada como forma de 

pagamento a emissão de 03 faturas/duplicata mercantil, em 12 parcelas, 

assinadas pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento 

das duplicatas vencidas. Devidamente citada a parte promovida conforme 

ID 13052895. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13052895 e 

a impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

13052895) e esta não compareceu a audiência de conciliação e não 

apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 11645232) e a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Portanto, reconheço a existência do débito das duplicatas no valor 

de R$ 1.123,22 pela parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

1.123,22 (hum mil, cento, vinte e três reais e vinte e dois centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do vencimento da 

primeira parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37670 Nr: 1803-35.2010.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados America Multicart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Laudinei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/SP 68.723, Paulo Eduado Dias de Carvalho - OAB:12.199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I propôs ação de busca e apreensão em face 

de LUIZ LAUDINEI DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos, 

cuja liminar foi deferida às fls. 36/38.

O requerido e o veículo não foram encontrados, conforme certidão de fls. 

45, verso.

A pedido do autor foi deferido a inserção de restrição judicial sobre o 

veículo objeto desta lide (fls. 58), seguido do pleito de substituição do polo 

ativo (fls. 68).

Instado a se manifestar, o autor pugnou pela suspensão do feito às fls. 71 

e novamente às fls. 76/77.

Após o decurso do prazo, o autor foi intimado para informar o endereço 

do requerido (fls. 79), contudo quase 02 (dois) anos de sua intimação 

permaneceu inerte nos autos, conforme certidão de fls. 85.

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que a parte requerida sequer foi citada desta lide, eis 

que distribuída em 30/06/2010 e devidamente intimado para se manifestar, 

o requerente quedou-se inerte, estando o mesmo inerte há quase 02 

(dois) anos.

Assim, prosseguir com o feito em detrimento de outros que esperam 

decisão judicial e encontram-se em regular andamento processual seria 

desprestigiá-los, ante a evidente falta de interesse do requerente nesta 

lide.

Com estas considerações, revogo a restrição judicial do bem (fls. 58) e 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso 

VI do CPC.

Custas remanescentes pelo requerente.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se quanto ao recolhimento das 

custas devidas e arquive-se com as cautelas legais, observando-se a 

CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37142 Nr: 1310-58.2010.811.0018

 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: Roberto Sachetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Vistos etc.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43129 Nr: 241-20.2012.811.0018

 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: Ivanilda Ananias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

IVANILDA ANANIAS DA SILVA propôs ação de benefício previdenciário 

em face do INSS, ao qual foi julgada procedente às fls. 106/110, havendo 

pleito de cumprimento de sentença às fls. 125/126.

Intimada, a requerida alegou erro no cálculo apresentado pela exequente, 

eis que estava disponível a quantia de R$ 11.543,00 (período de 

19/10/2013 a 30/11/2014) e R$ 1.523,00 (período de 01/12/2014 a 

30/01/2015) – fls. 132.

Cálculo elaborado pelo contador do Juízo (fls. 147/148).

A requerida se manifestou às fls. 154/155 aduzindo que já descontados 

os valores sacados pela exequente existe um saldo de R$ 16.186,80 

(dezesseis mil, centos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Pois bem.

Da análise dos autos, em especial a relação de créditos de fls. 156, 

constata-se que a exequente recebeu a importância de R$ 11.543,00 

(período de 19/10/2013 a 30/11/2014), R$ 1.523,00 (período de 01/12/2014 

a 31/01/2015) e R$ 788,00 (período de 01/02/2015 a 28/02/2015), 
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conforme implantação do benefício.

Assim, reconheço como devido a exequente o período de 10/02/2012 a 

18/10/2013, conforme valores apresentados às fls. 155, que desde já os 

homologo.

Expeça-se RPV em favor de Ivanilda Ananias da Silva (R$ 14.882,73) e da 

Dra Simone Bergamaschi da Fonseca R$ 1.304,07), conforme procuração 

e substabelecimento de fls. 08 e 121.

Intimem-se.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 4447-43.2013.811.0018

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Galvão de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessica Galvão de Jesus, Nivaldo Galvão de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pleito de tutela proposta por Valdecir Galvão de Jesus em 

favor de Géssica Galvão de Jesus, cuja liminar foi deferida às fls. 25.

Ante a informação de que o requerido é falecido, procedeu-se com a 

suspensão do feito, face a suscitação de dúvida n. 65677.

Após o decurso do prazo de suspensão, procedeu-se com a intimação da 

parte autora que pugnou pela desistência do feito (fls. 73).

Pois bem.

Considerando a informação de que a Géssica Galvão de Jesus é maior de 

idade, HOMOLOGO pedido de desistência e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII do CPC.

Sem custas.

P.R.Intime-se pelo DJE. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43359 Nr: 469-92.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda, Jorge Abrão, 

Sebastião Douglas Jorge Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Frigorifico Quatro Marcos Ltda, 

CNPJ: 01311661001415Inscrição Estadual: 13.287.988-3, brasileiro(a), 

frigorífico, Endereço: Rod. Mt 338, Km 08, Nº 25 A, Bairro: Gleba Taquaral, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Jorge Abrão, Cpf: 58469800825 Filiação: Nagib Abrão e 

de Hilda de Paula Lica Abrão, data de nascimento: 23/01/1948, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua Salvador Tolezano, 

Nº 127, Bairro: Parque Mandaqui, Cidade: São Paulo-SP

Executados(as): Sebastião Douglas Jorge Xavier, Cpf: 03227282828, Rg: 

12250364 SSP SP Filiação: Sebastião Bueno Xavier e de Laura Sorge 

Xavier, data de nascimento: 15/08/1961, brasileiro(a), natural de São 

paulo-SP, separado(a) judicialmente, comerciante, Endereço: Rua Irmã Pia, 

Nº 180, Apto 05., Bairro: Jaguaré, Cidade: São Paulo-SP

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 2012174, descrita na inicial, cujo o 

valor importa em R$-312.202,88.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55375 Nr: 1581-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Cavichiolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pansani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Vistos etc.

Considerando a decisão proferida no recurso de apelação nº 53254/2017 

(fls. 231/235), intime-se o embargante/apelado para o pagamento das 

custas remanescentes no prazo legal e após, arquive-se com as cautelas 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44033 Nr: 1143-70.2012.811.0018

 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: Gilmar Pansani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Cavichiolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Vistos etc.

Considerando que o recurso de apelação n. 53254/2017 considerou o 

contrato firmado entre as partes como hábil ao prosseguimento deste feito 

que iniciou-se como execução para entrega de coisa incerta e não por 

quantia certa, considerando a decisão anterior de fls. 18, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias 

requerendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 1502-20.2012.811.0018

 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: Rita Bonifácio Prachedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise do Sistema Apolo afere-se que a Defensoria Pública patrocina 

diversos processos em face de E. G. dos Santos, acolho o pedido de fls. 

91 e nomeio como curador especial a Dra Marcia de Campos Luna, cujos 

honorários arbitro em 05 (cinco) URH’S a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante expedição de certidão de cobrança a requerimento 

do interessado.

Em continuação, intime-se a curadora especial para que aceitando o 

encargo, apresente memoriais escritos no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18980 Nr: 1444-27.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felomena Dias Preguiça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o pedido de habilitação dos herdeiros de Felomena Dias Preguiça e 

levantamento dos valores depositados em juízo , nos termos do art. 689 do 

CPC, suspendo esta demanda e determino a citação do requerido para 
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querendo se manifestar no prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme 

dicção do art. 690 do mesmo diploma legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63428 Nr: 841-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felomena Dias Preguiça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Vistos etc.

Diga a executada, conforme determinado às fls. 39.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 2125-16.2014.811.0018

 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: Maria Cordeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de cálculos da URV proposta por Maria 

Cordeiro Rodrigues em face do Município de Juara/MT, cuja gratuidade 

judiciária foi indeferida (fls. 22/23), oportunidade em que a parte autora 

interpôs recurso de agravo de instrumento sob o n. 124948/2014 ao qual 

se determinou pela comprovação de sua hipossuficiência, conforme 

decisão exarada no dia 25/09/2014.

Desta decisão, a parte autora interpôs agravo regimental sob o n. 

142806/2014 ao qual, ao ser julgado, manteve a decisão proferida no 

agravo de instrumento (fls. 32/36).

Às fls. 39, determinou-se a citação da parte requerida, que devidamente 

citada, pugnou pela extinção do feito face o não recolhimento das custas 

devidas.

Devidamente intimado, a parte autora quedou-se inerte.

Pois bem.

Da análise do agravo de instrumento n. 124948/2014, ao qual foi mantido 

pela decisão proferida no agravo regimental n. 142806/2014, afere-se que 

foi determinado que o juízo a quo determinasse a intimação da parte autora 

para que comprovasse sua hipossuficiência, o que não fora feito até o 

presente momento apesar da intimação da parte autora através de seu 

advogado.

Assim, revogo a decisão de fls. 39 e determino a intimação da parte autora 

através de seu advogado para que comprove sua hipossuficiência no 

prazo de 15 (quinze) dias ou requeira o que de direito, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimem-se.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35958 Nr: 122-30.2010.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Maria de Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

BANCO FINASA S/A propôs ação de reintegração de posse com pedido 

liminar em face de ROSA MARIA DE MORAIS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sendo a liminar indeferida às fls. 34.

A requerida não foi devidamente citada, consoante certidão de fls. 35, 

verso, 60, verso e 76.

Ato contínuo, o requerente pugnou pela suspensão do feito (fls. 78), o que 

foi deferido por este Juízo.

Após o decurso do prazo, o requerente pugnou pela busca de endereço 

através dos convênios da CGJ/MT (fls. 87), que foi

 parcialmente deferido às fls. 90.

Nova tentativa de citação restou inexitosa (fls. 125, verso) e devidamente 

intimado para se manifestar, o requerente, quedou-se inerte conforme 

certidão de fls. 130.

É o relato do necessário. Decido.

Afere-se dos autos que a parte requerida sequer foi citada desta lide, eis 

que distribuída em 25/01/2010 e devidamente intimado para se manifestar 

quanto ao teor da certidão negativa, o requerente não se manifestou nos 

autos, estando o mesmo inerte há mais de 08 (oito) meses.

Assim, prosseguir com o feito em detrimento de outros que esperam 

decisão judicial e encontram-se em regular andamento processual seria 

desprestigiá-los, ante a evidente falta de interesse do requerente nesta 

lide.

Com estas considerações, julgo extinto o feito sem resolução de mérito 

nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Custas remanescentes pelo requerente.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se quanto ao recolhimento das 

custas devidas e arquive-se com as cautelas legais, observando-se a 

CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 641-63.2014.811.0018

 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: Fátima Aparecida da Silva Aiolfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos etc. FÁTIMA APARECIDA DA SILVA AIOLFI, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Revisão 

de Cálculos da URV em face do MUNICÍPIO DE JUARA, também já 

qualificado. ...É de trivial sabença que os atos administrativos são 

revestidos de presunção de legalidade, a qual faz com que o ônus da 

prova em questão de invalidade destes se transfira para quem a invoca. 

Assim, não se desincumbiu o autor de comprovar que a Lei Municipal n° 

630/94 não trouxe reestruturação na carreira dos servidores públicos 

municipais, nos termos do que dispõe a Lei Federal 8.880/94. De fato, 

olvida-se ao requerente o regramento do artigo 373 do Novo Código de 

Processo Civil, ao deixar de comprovar o fato constitutivo do direito 

invocado. Isto posto, presente a comprovação de reestruturação da 

carreira da servidora não há mais que se falar em percepção das 

diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para 

URV ocorrida no mês de março de 1994. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. 

Sem custas e honorários face a gratuidade da justiça. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 554-10.2014.811.0018

 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: Esli Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos etc. ESLI RODRIGUES PEREIRA, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação declaratória c/c ação de 

cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas (URV) em face do 

MUNICÍPIO DE JUARA, também já qualificado. ..É de trivial sabença que os 

atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade, a qual faz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 339 de 654



com que o ônus da prova em questão de invalidade destes se transfira 

para quem a invoca. Assim, não se desincumbiu o autor de comprovar que 

a Lei Municipal n° 630/94 não trouxe reestruturação na carreira dos 

servidores públicos municipais, nos termos do que dispõe a Lei Federal 

8.880/94. De fato, olvida-se ao requerente o regramento do artigo 373 do 

Novo Código de Processo Civil, ao deixar de comprovar o fato constitutivo 

do direito invocado. Isto posto, presente a comprovação de reestruturação 

da carreira da servidora não há mais que se falar em percepção das 

diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para 

URV ocorrida no mês de março de 1994.Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. 

Sem custas e honorários face a gratuidade da justiça. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100798 Nr: 7131-96.2017.811.0018

 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: Romário Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIR-INCORP. NEGOCIOS IMOBIL. E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada Ref: 34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31683 Nr: 357-31.2009.811.0018

 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: Rosso e Rosso Ltda, Fatima Aparecida Rosso, Elaine 

Regina Rosso, Patrícia Keila Rosso Caramelo, Juciane Ericka Rosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Pedriali - 

OAB:6819/PR, Marcos C. Amaral Vasconcellos - OAB:16440/PR, 

Mariana Videira Menezes - OAB:39340/PR, Mauro Paulo Galera Mari 

- OAB:MT/3.056

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca das Juntadas 

de Correspondência Devolvidas de folhas 500/503, para requerer o que 

de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38170 Nr: 2204-34.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Asfalto Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Marcelo Hoffmann - 

OAB:GO-21.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o despacho proferido às 

fls. 129 padece de nulidade, vez que apesar de o Banco do Brasil ter 

juntado aos autos cópia da microfilmagem do cheque que está sendo 

discutido nesta lide, às fls. 119 resta claro que o favorecido do referido 

cheque fora a empresa SBN Ltda ME, a qual conforme os documentos 

apresentados, não possuiu qualquer ligação com a empresa exequente.

 Portanto, CHAMO O FEITO À ORDEM, para declarar nulo o despacho 

proferido às fls. 129.

Outrossim, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, 

agência de Juara/MT, a fim de que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, 

todo o procedimento relativo à transferência realizada (fls. 119),para que 

este juízo possa esclarecer a veracidade da transferência, e se houve 

prejuízo ao erário.

Em relação ao petitório de fls. 134/135, indefiro por hora, até que seja 

esclarecido pelo Banco do Brasil o que fora supra determinado.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27339 Nr: 5314-46.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Geralda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ansalisando detidamente os autos, determino que a Sra. Gestora 

certifique quanto ao cumprimento do RPV expedido às fls. 178/179, e, em 

caso negativo, cumpra-se conforme manifestação da autarquia às fls. 

181.

Ainda, em relação à expedição de alvará da quantia depositada às fls. 

184, determino a intimação da patrona da requerente, a fim de que 

apresente os dados bancários necessários para que possa ser dado o 

devido prosseguimento ao feito.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39165 Nr: 3186-48.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso - 

Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Ossani-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvino Rodrigues Junior - 

OAB:213120/SP, Magno José da Silva - OAB:, Patrícia Quessada 

Milan - OAB:7131/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face de 

Helena Ossani-ME, havendo inclusão do Estado de Mato Grosso no polo 

ativo da lide.

Contestação (fls. 187/195 e 239/248).

Réplica (fls. 294/301).

Intimados para produção de provas, somente o Ministério Público pugnou 

pela produção de prova oral.

Pois bem.

Afere-se dos autos que a requerida apresentou duas contestações com 

advogados distintos (fls. 187/195 e 239/248), havendo informação de 

revogação dos poderes anteriormente outorgados às fls. 202 (fls. 

302/303).

Assim, considerando a manifestação de fls. 333/334, suspendo o feito e 

determino a intimação da parte requerida pelo DJE e pessoalmente para 

que no prazo de 15 dias regularize sua representação processual, sob as 

penas do art. 76 do CPC.

Com a regularização ou decurso do prazo o que deverá ser certificado, 

venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1151-52.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdS, IMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos proposta por A.F. da S., representado por 

Ivonete Maria Arns contra Darcildo Dias da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O requerido não foi citado (fls. 29, verso), motivo pelo qual ante a 

ausência de comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (fls. 33), os autos foram suspensos e remetidos ao 

arquivo provisório até que a parte autora informasse o atual endereço do 

requerido, consoante certidão de fls. 32, em 2010 (fls. 33).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório desde 

o ano de 2010.

 Assim, nos termos do art. 591 da CNGC e 485, inciso VI do CPC, evidente 

a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo qual julgo 

extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios. Intime-se a parte autora pelo DJE. 

Após, o trânsito em julgado, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento, com as respectivas baixas.

Cumpra-se expedindo o necessário com as devidas baixas no Sistema e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34350 Nr: 1919-75.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Neves Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta pelo Banco Bradesco S/A em face de Ivan 

Neves Vergueiro todos devidamente qualificados nos autos.

O executado não foi citado, motivo pelo qual a pedido do exequente os 

autos foram suspensos e remetidos ao arquivo provisório em 2010 (fls. 

31).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório desde 

o ano de 2010.

 Assim, nos termos do art. 591 da CNGC e 485, inciso VI do CPC, evidente 

a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo qual julgo 

extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios. Condeno o exequente ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes.

Após, o trânsito em julgado, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento, com as respectivas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99831 Nr: 6595-85.2017.811.0018

 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: Milton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha Antônio Julião dos 

Santos. Declaro encerrada a instrução. Abro prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar alegações finais, sendo primeiro a parte autora e depois o 

requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39142 Nr: 3163-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. da Silva Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elida Sylbene Laurindo da 

Silva - OAB:6.009, Marcos Ferreira Girão Junior - OAB:9105/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face de 

J. da Silva Madeiras-EPP, havendo inclusão do Estado de Mato Grosso no 

polo ativo da lide.

Contestação (fls. 172/186).

Réplica (fls. 218/225).

Intimados para produção de provas, somente o Ministério Público pugnou 

pela produção de prova oral.

Pois bem.

Acolho o pedido do parquet e determino a oitiva de Beno Guilherme Ziech, 

Analista do Meio Ambiente/SEMA-MT e para tanto, determino a expedição 

de carta precatória para sua oitiva na Comarca de Cuiabá/MT, podendo o 

mesmo ser localizado junto a SEMA/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41690 Nr: 2125-21.2011.811.0018

 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: V. H. Moraes Farmácia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para readeque a petição de fls. 217/218, conforme 

disposto no art. 524 do CPC no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13202 Nr: 1688-24.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Luis da Silva, Claudio Cassiano de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pozzi Barbirato 

Barbosa - OAB:3.784-MS

 Vistos etc.

Consoante se afere dos autos, ante a inadimplência do executado, acolho 

o pedido de fls. 715/716 e determino o bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD em contas bancárias em nome de Manuel Luis da Silva (CPF nº 

699.014.818-72)e de Claudio Cassiano de Moura (CPF nº 003.930.668-27) 

até o montante de R$ 34.996,51 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa 

e seis reais e cinquenta e um centavos).

Havendo resultado positivo, intimem-se as partes. Sendo negativo, diga o 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se alvará em nome do exequente conforme dados bancários 

informados às fls. 716. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 1976-49.2016.811.0018

 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: Sidnei Assis da Silva, Zilda Amarante de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valfrido Camargo, Nair Volpato Ribeiro, Lidia 
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Gaviski de Oliveira, Francisco de Assis Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57007 Nr: 3236-06.2012.811.0018

 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: Aparecida de Fátima de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente a respeito do despacho de folha 

109, para pugnar o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60487 Nr: 3097-20.2013.811.0018

 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): Leonilson Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, refente a Juntada 

de folhas 110/111, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 3367-44.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Wesley Prado de Almeida - PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em virtude da morte do requerido, julgo 

extinto o processo sem julgamento de mérito pela perda superveniente do 

objeto, nos termos do art. 485, incs. IV e VI, do CPC.Sem custas e 

honorários advocatícios.P.R.I.C.Em Juara/MT, 6 de junho de 

2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 2804-79.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Dante de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIAN DANTE DE SOUZA, Cpf: 

01111939152, Rg: 1.081.435-3, Filiação: Narciso Dante e Tereza 

Rodrigues Dante, data de nascimento: 18/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Carajá-PR, casado(a), do lar, Telefone (66) 9605-6318 e atualmente em 

local incerto e não sabido NARCISO DANTE, Cpf: 09135650915, Rg: 

1.339.451, Filiação: Amalia Crepaldi e Amadeu Dante, data de nascimento: 

22/09/1927, brasileiro(a), natural de Novo Horizonte-SP, viuvo(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interdidado Narciso Dante.

Despacho/Decisão: S E N T E N Ç A Trata-se de “Ação de Interdição com 

pedido de tutela antecipada” proposta por Mirian Dante de Souza, 

representada pela Defensoria Pública em favor dos interesses de Narciso 

Dante, aduzindo que o interditando é vítima de acidente vascular cerebral 

(AVC) e que o impossibilita de praticar atos da vida civil. A inicial veio 

instruída com documentos (fls. 07/15), sendo recebida às fl. 18, 

oportunidade em que nomeou a requerente como curadora provisória e foi 

designado o interrogatório. O laudo do estudo psicossocial foi juntado às 

fls. 35/37. Às fls. 65/67, pedido de assistência nos autos pelo filho do 

curatelado. Termo de sessão de mediação do Centro de Solução de 

Conflitos juntado às fls. 91/92, onde a curadora provisória entabulou 

acordo com seu irmão sobre a transferência de Curatela. Laudo pericial 

acostado ás fls. 94/95. Decisão onde houve a homologação e 

transferência da curatela ás fl. 101. Audiência de interrogatório às fls. 

118/119, onde reafirmaram o acordo entabulado entre irmão. Após, vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Portanto 

esclareço que a interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3º - Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4º É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 09/06/2014 Ementa: 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Constatado por laudo pericial que o Interditando é incapaz de 

reger seus atos da vida civil, adequada a decretação de sua interdição. In 

casu, analisando a perícia médica (fl. 94), percebe-se que o interditando 

possui “Demência Senil”, cujo grau de entendimento esta incapacitado de 

gerir a própria vida, tornando-o incapaz para as atividades da vida diária. 

Assim, considerando que a anomalia do interditando o torna absolutamente 

incapaz para entender a ilicitude de seus atos, entendo por bem decretar 

a interdição. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a interdição de 

Narciso Dante, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 

3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como curador o Sr. 

Izaque Dante, devendo ser expedido o respectivo termo de compromisso. 

Altere-se o polo ativo dos autos. Após, 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 da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 

18). Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Resumo da Inicial: Decretar a interdição de NARCISO DANTE, como medida 

de necessidade e proteção a sua pessoa, nomeando-se como curadora a 

autora Mirian Dante de Souza.

Juara, 12 de junho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112919 Nr: 4268-36.2018.811.0018

 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: DG PRODUÇÕES E EVENTOS, Simone Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “FEIJOADA PREMIUM 2ª EDIÇÃO” e JULGO EXTINTO o presente 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Esta concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, penal 

e administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego alheio.A 

ausência de observação das condições acima elencadas implicará em 

revogação do alvará, bem como aplicação das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis aos responsáveis.NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o 

Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO 

contínua no local acerca do cumprimento da Portaria n. 002/2018 da 

Infância e Juventude e das especificações contidas nesta decisão.Sirva a 

presente como ALVARÁ. PROCEDA-SE a entrega ao organizador do 

evento, encaminhando-se junto cópia da referida Portaria, para aplicação 

do que couber.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao requerente. Não 

havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96749 Nr: 4995-29.2017.811.0018

 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: Vandalucy Oliveira Carvalho Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da petição e documentos (Ref.105), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 2287-16.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Postai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito, conforme decisão fl.61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60906 Nr: 3526-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 (...) Inicialmente, esclareço que o perito judicial deve ter a confiança do 

Juízo, que discricionariamente tem a faculdade de escolher os 

profissionais dentre os cadastrados perante a CGJ. Assim, não conheço 

da petição de f. 998.De outro norte, em que pese discordar do valor da 

proposta de honorários, a parte requerida não aduz por quais razões o 

valor seria exorbitante.Ademais, a perícia a ser realizada é complexa, e 

será necessário a análise de centenas de documentos, vistoria no local 

dos fatos, análise de imagens de satélite e etc. Ressalto que em situações 

como a dos autos, cabe ao Juízo fazer uma ponderação entre os valores 

sugeridos pelo perito e a parte, bem como levar em conta a quantidade de 

documentação a ser analisada na perícia, a necessidade ou não de 

diligências, o número de quesitos apresentados e etc.Deve ser 

estabelecido um valor que, por um lado, remunere satisfatoriamente os 

trabalhos periciais e, por outro, não ocasione ônus excessivo a 

parte.Frise-se, por oportuno, a complexidade dos feitos que serão 

atingidos diretamente como o resultado da perícia, além da vultuosidade do 

patrimônio envolvido. Ainda, o valor apresentado encontra-se dentro dos 

parâmetros praticados na região.Forte em tais fundamentos fixo os 

valores dos honorários periciais no valor de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil 

novecentos e oitenta reais).Autorizo o pagamento em 03 (três parcelas), 

iniciando a primeira no prazo de 30 dias após a intimação da presente 

decisão. As parcelas subsequentes deverão ser pagas mensalmente, sob 

pena de preclusão da prova. O depósito deverá ser feito na conta única 

do Poder Judiciário, vinculada ao presente feito, em guia a ser emitida no 

site do TJMT.Após a adimplemento dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que informe o local e a data para dar início aos trabalhos, que 

deverão ser encerrados no prazo de 60 (sessenta) dias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 2163-62.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos etc.I - Rejeito as preliminares arguidas na contestação de f. 

204/220. (...) II - Indefiro o requerimento de f. 297/299, tendo em vista que 

não houve a modificação fática desde o deferimento da decisão que se 

pretende revogar. Assim, entendo ser desnecessária a revogação 

daquela decisão.III - Entendo que a prova pericial e a quebra dos sigilos 

constitucionais da parte requerida, formulada em audiência (f. 340), é 

absolutamente inócua, tendo em vista tratar-se de matéria que não 

depende de prova pericial, dependendo apenas de interpretação da 

legislação e das provas documentais e testemunhais produzidas.Sendo 

assim, indefiro a prova pericial requerida pela parte requerente, bem como 

a pretendida quebra dos sigilos fiscal, bancário e financeiro da parte 

requerida.IV - Defiro o depoimento pessoal do requerido, tendo em vista 

ter sido requerido em tempo oportuno. Sendo assim, determino a 

expedição de carta precatória para o depoimento pessoal de Aldenir 

Rossatti Mancoelho.V - Após a devolução da carta precatória venham os 

autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39061 Nr: 3082-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 
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OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 D E S P A C H O

Para dar seguimento a este feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30.08.2018 às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 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, 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 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias, ressalvada eventual testemunha 

que já foi ouvida.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 1469-20.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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 manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça (Ref.18), no prazo legal.

 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 autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.835/836, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.356/360, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63837 Nr: 1220-11.2014.811.0018

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Harka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 S E N T E N Ç A

I – RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Pré-executividade em que a parte exciepiente 

alega a nulidade da execução, pugnando pela extinção do processo 

executivo.

Aduziu a carência da ação e nulidade do título executivo.

Devidamente citado, e excepto apresentou a impugnação de f. 88/90, em 

que refuta todos os argumentos lançados na exordial.

É o relatório.

II – FUDAMENTAÇÃO

 Considerando que o pano de fundo do pedido trata-se exclusivamente de 

questão de direito, sendo desnecessária a produção de provas em 

audiência, impõe-se ao Juiz o dever de julgar antecipadamente a lide.

Exsurge dos autos que no ano de 2007 o Ministério Público firmou com o 

excipiente um termo de ajustamento de conduta, em que se comprometeu 

a não mais vender produtos com prazo de validade expirado.

No ano de 2011 a Vigilância Sanitária, em fiscalização de rotina, encontrou 

alguns produtos vencidos, lavrando auto de infração.

Com isso, o Ministério Público ingressou com a ação de execução em 

anexo, executando o TAC anteriormente firmado.

Para chegar ao “quantum debeatur”, o Ministério Público lança que o 

excipiente descumpriu a clausula primeira, segunda e sexta do TAC, 

consistente em “adequar as condições do estabelecimento nas leis 

sanitárias federais, estaduais e municipais quanto ao fornecimento de 

produtos e produtos com data de validade vencida...”; “o descumprimento 

das obrigações assumidas no item 1 da clausula primeira sujeitará ao 

pagamento de multa correspondente a 100 (cem) vezes o valor de varejo 

da mercadoria imprópria para o consumo...”; “ não havendo pagamento 

das multas fixadas nas cláusulas segunda, terceira e quinta, implicará na 

cobrança pelo Ministério Público, com correção monetária e juros de 1%”.

A avença não possuía prazo fixo para pagamento de eventual penalidade. 

Não houve a notificação prévia do excipiente para adimplir a multa pelo 

suposto descumprimento.

Pois bem. Vê-se dos autos que o Ministério Público não constituiu o 

devedor em mora antes de ingressar com a execução.

In casu, tratando-se de mora ex persona, somente se pode aventar o 

inadimplemento da obrigação após a prévia constituição do devedor em 

mora, consoante interpretação literal do § único do art. 397 do Código Civil, 

in litteris:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, 

constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante 

interpelação judicial ou extrajudicial.

 Vê-se, portanto, que em se tratando de mora ex persona revela-se 

necessária a notificação para constituição em mora da parte executada, o 

que tampouco ocorreu no caso. Nem se fale que a citação poderia suprir 

tal requisito, tendo em vista que a prévia constituição em mora é 

pressuposto indispensável para a própria exigibilidade do título!
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Sendo assim, não há como se processar e satisfazer o suposto crédito do 

exequente, tal como entende a jurisprudência. Nesse sentido:

TJGO-0151999) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO 

C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. MORA EX PERSONA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - 

Necessária é a prévia notificação do devedor para constitui-lo em mora, 

vez que o acordo homologado por sentença não traz prazo determinado 

para cumprimento da obrigação, revelando-se como mora ex persona, ex 

vi do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. II - Considerando a 

ausência de notificação extrajudicial e inconsistentes as provas quanto ao 

atraso do cumprimento da obrigação líquida e certa, carece de 

exequibilidade o título judicial executado, sendo, pois, imperativa a 

confirmação da sentença que decretou a extinção da execução. III - Os 

documentos devem ser juntados pelo demandante com a exordial e pelo 

demandado com a contestação, ou no primeiro momento que manifestar 

nos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma do artigo 397 

do CPC, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos 

após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando 

proposta ou contestada a ação. IV - Tratando-se, pois, de documento 

conhecido do autor desde a propositura da ação e não trazido aos autos 

oportunamente sem qualquer justificativa, inviável a apreciação dele por 

força da apelação em virtude da preclusão consumativa. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 

436549-58.2012.8.09.0175 (201294365495), 5ª Câmara Cível do TJGO, 

Rel. Alan S. de Sena Conceição. unânime, DJe 20.02.2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Execução de obrigação de fazer. 

Inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação instituída no 

acordo firmado pelas partes. Mora ex persona. Ausência de prova da 

interpelação do devedor, para configurá-lo em mora. Art. 397, parágrafo 

único, do Código Civil. O despacho inicial da fase executiva não se 

confunde com a interpelação judicial. Procedimento próprio instituído nos 

artigos 867 e seguintes, do código de processo civil. Inexigibilidade do 

título executado. Impossibilidade de execução da sentença. Incidência dos 

artigos 572 e 618, inciso I, ambos do código de processo civil. Acolhida a 

exceção de pré- executividade. Extinção da execução. Condenação em 

custas e honorários. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. 

(TJPR; Ag Instr 1377171-0; Sertanópolis; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. 

Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 22/07/2015; DJPR 03/08/2015; Pág. 340)

Diante da inexistência de prévia constituição em mora do devedor, é 

ingente o reconhecimento da inexigibilidade do título. Sim, pois quando o 

juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento 

dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que 

ocorreu o termo.

Não havendo a prévia constituição em mora, não há que se falar na 

existência de título exigível, sendo o caso de extinção do feito executivo.

III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, acolho a exceção de pré-executividade 

e julgo extinto o processo de execução sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas ou honorários.

Com o trânsito em julgado, remeta-se os autos AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42895 Nr: 9-08.2012.811.0018

 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: Andyra Maria Pinheiro Piovesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:a)DECLARAR 

rescindindo contrato entabulado entre as partes (fls. 19/21);b)CONDENAR 

o requerido a restituir o valor de R$ 23.912,32 (vinte e três mil e 

novecentos e doze reais e trinta e dois centavos) com reparos no veículo 

e, R$ 6.197,47 (seis mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e sete 

centavos) pelos impostos IPVA, licenciamento anual e DPVAT pagos em 

atraso, incidindo juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC 

a contar do prejuízo sofrido (Súmula 43 do STJ).Por outro lado, com fulcro 

no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto sem resolução 

de mérito o pedido formulado pelo requerido na RECONVENÇÃO proposta 

em face da requerente.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28726 Nr: 1269-62.2008.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos, Simone Ponzio dos 

Santos, José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Juara Ltda, Walmor Gonçalves dos 

Santos, Demerval Rodrigues Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Batista de Lima Neto 

- OAB:7525/MT, Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 DESPACHO

Considerando o julgamento da ação reivindicatória, manifestem-se as 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a juntada de fls. 971/998, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65123 Nr: 2365-05.2014.811.0018

 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: Vergilio Smith Cardaval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse 

de agir, pela falta do prévio requerimento administrativo.Condeno a parte 

requerente, em custas processuais e honorários advocatícios no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, suspensas ante a gratuidade da 

justiça.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33173 Nr: 950-60.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Juara Ltda, Walmor Gonçalves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Batista de Lima Neto 

- OAB:7525/MT, Luiz Paulo Delorme - OAB:12236-MT

 DESPACHO
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Considerando o julgamento da ação reivindicatória, manifestem-se as 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a juntada de fls. 277/304, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56092 Nr: 2321-54.2012.811.0018

 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: Manoel Conceição de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Pende dos autos apreciação do pedido de tutela antecipada, a fim de 

conceder ao autor, auxílio-doença diante da narrativa da enfermidade que 

o acomete.

A parte autora, com a finalidade de comprovar a moléstia que afeta Manoel 

Conceição de Lima, acostou aos autos exames e laudo médico 

constatando que este sofre de uma patologia no olho direito que impediu 

continuar a exercer a função de caminhoneiro.

Pois bem,

 Em que pese até a presente data não ter sido possível a realização de 

pericia judicial para comprovar os fatos alegados, FRISO, por falta de 

profissional na área de oftalmologia nesta cidade e redondeza, constato 

não estarem presentes os requisitos autorizadores: perigo de dano e a 

verossimilhança das alegações.

Sim, pois reconhecer a existência da doença, por si só, não gera 

presunção absoluta de existência de incapacidade, sendo perfeitamente 

possível que pessoa portadora de alguma doença esteja apta ao trabalho, 

como ocorre na hipótese vertente, onde o autor informa estar trabalhando.

A lei dispõe que é necessário que a parte autora seja considerada 

incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de tutela antecipada.

No mais, diante da informação de que na cidade de Juína-MT atende o 

oftalmologista Marcos Sérgio de Oliveira, tenho por bem realizar nova 

tentativa de nomeação para realização da perícia, eis que o último médico 

nomeado é o especialista responsável pela documentação acostada na 

exordial, como prova pela parte autora.

Sendo assim, REVOGO a nomeação anterior e NOMEIO o médico 

oftalmologista Dr. Marcos Sérgio de Oliveira, nos moldes da decisão de f. 

101, devendo responder os quesitos apresentados pelo Juízo e pelo 

autor.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65947 Nr: 3006-90.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Paraiso - L.A.N. Alvorado - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos termos do art. 803, inc. I, do CPC, 

diante da inexigibilidade do título executivo, julgo procedente os presente 

embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC.OUTROSSIM, julgo extinto o processo de execução 

(Código n° 65947) sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, 

do CPC.Translade-se a presente sentença para o feito executivo.Sem 

custas ou honorários.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 21/08/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 21/08/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 21/08/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 21/08/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-11.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLET GUIRA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010154-11.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: ALINE DA SILVA PIMENTEL REQUERIDO: ARLET GUIRA 

ALVES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante da notícia de cumprimento pela 

executada da obrigação de fazer imposta na sentença, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-78.2018.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CYRINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Considerando que o endereço da citação da parte promovida 

anteriormente realizado é idêntico ao informado pelo promovente em sua 

manifestação, deixo de redesignar a audiência de conciliação. Ato 

contínuo, promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe endereço atualizado do promovido, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-74.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ALMEIDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-26.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENILA REOLON (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010428-43.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010428-43.2015.8.11.0018 

EXEQUENTE: ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME EXECUTADO: MARIA 

APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

cumprimento de sentença, em que a parte exequente foi intimada para 

manifestar-se no processo, mormente para fornecer o atual endereço da 

parte devedora, a qual não fora encontrada pelo oficial de justiça. 

Contudo, manteve-se inerte. Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 

9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Assim, considerando que a parte devedora não foi 

encontrada, outra alternativa não há senão a aplicação da norma 

supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Expeça-se certidão de crédito ao exequente, conforme e 

para os fins previstos no enunciado n. 75 do FONAJE. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LOPES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000129-24.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: TAMIRES LOPES FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada da designação de audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato, nem justificou sua ausência. 

Dessa forma, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o 

Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância 

com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010189-10.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA APARECIDA GALVAO ANSELMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35415 Nr: 2981-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Aparecido Govea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 AUTOS Nº 2981-53.2009.811.0018 – Cód. 35415

Réu: Valter Aparecido Govea

Vistos etc,

Intime-se a defesa para apresentar suas alegações finais, conforme já 
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determinado anteriormente.

 Cumpra-se.

 Juara-MT, 11 de junho de 2018.

Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59376 Nr: 1895-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir Antonio Brustolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 AUTOS Nº 1895-08.2013.811.0018 – Cód. 59376

Réu: Valcir Antonio Brustolin

Vistos etc,

Intime-se a defesa para apresentar suas alegações finais, conforme já 

determinado anteriormente.

 Cumpra-se.

 Juara-MT, 11 de junho de 2018.

Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 2844-37.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Ferreira de Brito, Maria José Anacleto 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 AUTOS Nº 2844-37.2010.0018 - Cód. 38820

 DENUNCIADA: MARINA FERREIRA DE BRITO

DENUNCIADA: MARIA JOSÉ ANACLETO DE SOUZA

 Vistos etc,

Intime-se a defesa das acusadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requer diligências (art. 422 do CPP).

 Cumpra-se.

 Juara-MT, 11 de junho de 2018.

 Alexandre Sócrates Mendes

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 3898-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Douglas da Silva Basilio, Tiago Ferraretto 

Suares, Ivio Antonio Macedo, Jhonatan dos Santos Jesus, Nelson Batista 

Romano, Edson Menegatti, Fabio Filipe Sousa Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B/MT, Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB:11203/MT, 

ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - OAB:3911, EDILO TENORIO 

BRAGA - OAB:14070, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva 

- OAB:MT/16164, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Reiterar as intimações de refs. 364 e 365, devendo os advogados dos 

réus (apelantes) apresentarem suas respectivas razões recursais, no 

prazo legal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000081-15.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MAMEDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000081-15.2016.8.11.0025. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: 

ROBERTO MAMEDES DA SILVA V I S T O S, Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pelo requerente contra a sentença de id. 9211394, 

alegando, em síntese, contradição no julgado, diante da nulidade da 

intimação publicada nos autos, uma vez que na inicial fora requerido 

expressamente que todas as intimações dirigidas a parte autora fossem 

realizadas em nome do procurador Dr. Pedro Roberto Romão – OAB/SP nº 

209.551, o que não ocorreu, razão pela qual requer acolhimento dos 

embargos declaratórios para sanar a contradição e declarar nula a 

sentença lançada. É o breve relato. Decido. O recurso deve ser conhecido 

pela tempestividade, bem assim, no mérito, merece acolhimento. 

Efetivamente consta, na peça exordial, pedido de intimação exclusiva, nas 

notas de expediente, do procurador Dr. Pedro Roberto Romão – OAB/SP 

nº 209.551. Entretanto, verifica-se que o nome do advogado supracitado 

não foi devidamente cadastrado no presente processo como procurador 

do autor e que a publicação de intimação para prosseguimento do feito 

fora realizada em nome de advogado diverso Dr. Ricardo Kawasaki, 

transcorrido o prazo em branco para manifestação e, realizada a 

intimação pessoal a parte quedou-se inerte sobrevindo sentença de 

extinção sem julgamento de mérito. Nesse caminhar, fica evidente a 

nulidade processual, consoante a exegese do §2º e §5º do art. 272 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 272. Quando não realizadas por 

meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos 

atos no órgão oficial. (...) § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que 

da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o 

respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, 

se assim requerido, da sociedade de advogados. (...) § 5º Constando dos 

autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais 

sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento 

implicará nulidade. Deste modo, havendo previsão expressa de que serão 

nulas as comunicações dos atos processuais em nome do advogado 

indicado nos autos, a decisão que extinguiu o feito por abandono da 

causa não deve prosperar. Nesse sentido, é a orientação da Corte 

Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE 

DE AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO 

ESPECÍFICA EM NOME DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE 

PROCURADOR DIVERSO. INVALIDADE DO ATO. DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 543-C, § 7º, I, 

DO CPC. DESCABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental 

embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo 

relator do feito no tribunal, em nome dos princípios da economia 

processual e da fungibilidade. 2. É inválida intimação efetuada em nome de 

um advogado constituído nos autos se existe pedido expresso para que a 

publicação seja realizada em nome de outro patrono. 3. A Corte Especial 

do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, decidiu 

"que não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega 

seguimento a recurso especial com base no art. 543, § 7º, inciso I, do 

CPC". 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao 

qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 177.799/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 

28/06/2013)(grifei) PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. 

REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO 

ADVOGADO. NULIDADE. 1. Constando pedido expresso, em petição de 

juntada de procuração, de que as intimações sejam feitas em nome de 

advogado determinado, o seu desatendimento implica ofensa ao art. 236, § 

1º, do Código de Processo Civil. (Corte Especial, EREsp 812.041/RS, 
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Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 21.9.2011). 2. A circunstância 

de ter havido publicações anteriores viciadas, em nome de advogado 

diverso do requerido pela parte para constar das intimações, não implica 

renúncia ao requerimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AgRg no REsp 889.463/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013) 

Importante registrar que o fato de ter havido intimação pessoal da parte 

para que desse andamento ao feito (id’s 6111233 e 9081281), tendo 

permanecido inerte, não implica na extinção dos autos, pois não houve 

intimação válida do procurador do autor anteriormente a intimação pessoal. 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. 

PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NAS NOTAS DE EXPEDIENTE NÃO 

OBSERVADO PELO CARTÓRIO. Havendo previsão expressa no § 5º do 

art. 272 do CPC/2015, no sentido de que há nulidade em caso de não 

atendimento das comunicações dos atos processuais em nome dos 

advogados indicados nos autos, não pode subsistir a decisão de extinção 

do feito por abandono da causa, ainda que tenha ocorrido a intimação 

pessoal da parte. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70071457493, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/02/2017) Ante ao exposto, como 

bem apontado pelo embargante, a decisão proferida é nula, razão porque 

ACOLHO os embargos de declaração opostos para declarar a nulidade da 

sentença exarada nos autos. Consigno, outrossim, que o prazo para o 

autor dar prosseguimento ao feito, depositando o valor da diligência do 

meirinho iniciará com a intimação da presente decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000967-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000967-77.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

NOELI TRINDADE ZOPELLARO EXECUTADO: MARIO ROMERO GODOY 

VISTOS ETC. O Executado por meio do pedido constante no id. 10645951 

solicita o encaminhamento do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS, a fim de tentar transacionar com o Exequente. 

Intimado a se manifestar, o Autor concordou com o pedido supracitado – 

id. 11168506. Em que pese não haja previsão legal de audiência de 

tentativa de conciliação em execução de alimentos, o caso em tela 

reveste-se de peculiaridade, visto que a realização do ato foi requerida 

pelo Executado e o Exequente não se opôs, assim ausente qualquer 

prejuízo advindo a designação do ato. Pelo contrário, a tentativa de 

conciliação servirá como meio para aproximação dos litigantes e 

proporcionar eventual solução da controvérsia. Deste modo, considerando 

que a nova sistemática processual prima pela resolução de conflito de 

forma amigável DEFIRO o pedido (id. 10645951) e determino o 

encaminhamento do presente ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

mediação. Havendo transação, vistas ao Ministério Público. Caso 

contrário, manifeste-se o autor. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000772-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 031.252.921-07 (CURADOR)

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 1000772-58.2018.811.0108 

REQUERENTE: Luciano Soares de Oliveira REQUERIDO: Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS AÇÃO PREVIDENCIÁRIA VISTOS. Cuida-se de 

ação previdenciária para conversão de benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez. Consoante decisão prolatada no RE 631240, 

ante a repercussão geral da matéria, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo 

para as ações previdenciárias, criando regras de transição para os 

processos em andamento, resultando nas seguintes interpretações: a) 

Não haverá extinção do feito por ausência de pedido administrativo nas 

ações ajuizadas em juizados itinerantes, pois os juizados percorrem os 

locais onde não há agencia do INSS). b) Quando o INSS já tiver 

apresentado contestação de mérito, no curso do processo judicial, fica 

mantido o trâmite. c) As demais ações judiciais deverão ficar sobrestadas 

e o requerente do benefício ser intimado para dar entrada no pedido junto 

ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. Uma 

vez comprovado o requerimento administrativo, a autarquia será intimada 

para no prazo de 90 (noventa) dias, manifestar-se. d) Acolhido o pedido 

administrativo, ou caso ele não puder ser analisado por motivo atribuível 

ao próprio requerente, a ação é extinta. Caso contrario, fica caracterizado 

o interesse de agir, devendo dar prosseguimento ao pedido judicial da 

parte. A data do início do benefício é computada do início do processo 

judicial. Nesses moldes, determino a suspensão processual pelo prazo de 

60 (sessenta) dias para que a parte requerente providencie o 

requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez perante o INSS, 

comprovando documentalmente a negativa do requerimento, não sendo 

aceito mera comprovação de agendamento, sob pena de extinção do feito. 

Após, cumpridas tais determinações, conclusos para deliberações. 

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC. Às providências. Juína/MT, 15 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI MULER CORACINI CATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Autos nº 1000220-30.2017.811.0025 REQUERENTE: Ivoni 

Muler Coracini Catto REQUERIDO: Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico VISTOS. Considerando os dados bancários indicados na 

petição de ID. 11463618, expeça-se alvará em favor do requerido para 

saque da integralidade dos valores depositados em Juízo pela requerente. 

Após, intime-se a autora para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação e documentos, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Juína/MT, 13 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000127-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)
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ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000127-04.2016.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a ausência de citação da parte ré, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29 de novembro de 2017 às 17:00 horas. INTIME-SE a parte autora, 

através de suas advogadas. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré no endereço 

declinado pela parte autora no termo de audiência carreado aos autos. 

Cumpra-se observando o despacho contido no Id nº 6836305. Quanto as 

demais pedidos formulados pela parte autora, entendo que os mesmos, 

por sua vez, foram devidamente debatidos e analisados no despacho 

lançado no Id nº 6836305, outrossim, inexiste fato novo que justificasse a 

reconsideração dos pedidos outrora analisados. Não obstante, é de vital 

importância ressaltar que a parte autora interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento[1] (1007123-59.2017), no qual se aguarda julgamento, logo, 

não cabe a este Juízo reanalisar os pleitos, ante a ausência de fato novo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 09 de 

outubro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito [1] Agravo de 

instrumento – tutela de urgência indeferida “a quo” – arrolamento de bens 

– requisitos autorizadores ausentes – fixação de alimentos provisórios – 

majoração desautorizada ante a insuficiência de provas – dilação 

probatória necessária – decisão mantida – liminar recursal indeferida. A 

majoração de obrigação alimentar fixada provisoriamente está sujeita à 

comprovação das atuações necessidades do beneficiário, para o que se 

exige dilação probatória, bem como a imperecível prova , mesmo que 

indiciária, da possibilidade de o alimentante cumprir o encargo pleiteado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001222-35.2017.8.11.0025 

AUTOR: VANDERLOI JOSE FORGIARINI RÉU: NEITON DOURADO VISTOS. 

Diante da indicação do endereço atualizado do requerido (ID. 11808391), 

remeta-se o presente processo ao CEJUSC para designação de nova data 

de audiência de medição/conciliação, devendo, para tanto, ser observado 

o prazo fixado no artigo 334 do CPC. Após, cite-se o requerido e intime-se 

o requerente, nos moldes da decisão de ID. 11077837. Às providências. 

Juína/MT, 13 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ILDA DE ALMEIDA KAIZER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Certifico que a Contestação retro apresentada é tempestiva.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 1663-09.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS, MADB, ADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:

 Portanto, visando dar efetividade ao procedimento e trazê-lo ao rigor e à 

finalidade a que se destina, determino seja o inventariante intimado a :(i)No 

prazo de 30 dias, apresentar descrição minudente dos semoventes 

existentes ao tempo da abertura da herança, de sua evolução até a 

divisão parcial feita intrapartes (29 cabeças de gado para cada sucessor) 

e de qual era o histórico no momento da nomeação e até hoje, apontando 

gastos, despesas e os frutos percebidos com a criação de animais, 

durante esse período todo, porque, relembre-se, não está a administrar 

coisa sua e sim bem indivisível pertencente a todos;(ii)Esclareça-se que a 

prestação de contas deverá ser feita de maneira contábil, às custas da 

inventariante, divisando ano a ano, despesas de administração dos bens 

da herança e as receitas auferidas, pena de destituição do encargo.(iii)No 

mesmo prazo e sob as mesmas penas, indique de modo minudente qual o 

valor econômico, o proveito a expressão pecuniária do direito de posse 

que exerce sobre a coisa imóvel a ser inventariada, quantificando-a, em 

apartado das benfeitorias. Destaque-se, omissão acarretará demissão do 

encargo, nomeação de novo inventariante e consequentemente a entrega 

da posse dos bens da herança por completo, sem prejuízo das eventuais 

sanções por má administração da coisa comum.(iv)Finalmente, juntem-se 

as certidões negativas das Fazendas Públicas, e apresente o 

inventariante as últimas declarações.Intimem-se, de modo sequenciado, 

certificando-se e fiscalizando-se o cumprimento de todos os prazos aqui 

assinalados.Às providências.Juína (MT), 14 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108064 Nr: 1605-98.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR APARECIDO SEGANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ENAWENE NAWE, 

LALOKWARISE DETALIKWAENE ENAWENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 121190 Nr: 2093-19.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CABREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NO OFÍCIO DE FL. 58.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87711 Nr: 1726-34.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO NASCIMENTO MACHADO, ERONITA DA 

SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
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LTDA, PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55839 Nr: 2120-12.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDES BAPTISTA, VULGO "MOCOTÓ"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS À FL. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100598 Nr: 1821-93.2014.811.0025

 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: GESSE SOFIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 148/150: "V I S T O S, Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-acidente c.c. conversão em aposentadoria por 

invalidez proposta por Gesse Sofia de Souza em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu acidente de 

trabalho, no qual teve fratura exposta de fêmur e, por se encontrar 

impossibilitado de exercer atividades laborais, faz jus ao restabelecimento 

do auxílio-acidente com posterior conversão para aposentadoria por 

invalidez. [...] Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, por não ter demonstrado a incapacidade total transitória ou 

permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei Federal n. 

8.213/91. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários, 

mantendo suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de 

praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136815 Nr: 1118-26.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO RENSI, RAYA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS E OUTRO, GILBERTO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:OAB/MT 9.311, VÂNIA C. M. RANZI - OAB:OAB/MT 8.477

 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$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT, REFERENTE À CARTA 

PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 

1141-62.2016.811.0050, CÓDIGO 80669, DA 2ª VARA CRIMINAL E 

CÍVELDA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112632 Nr: 3983-27.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZANIRA SCARABELLI DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYNOVE ODONTOLOGIA CTBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PETRONIO TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 320.433

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES ÀS FLS. 172/173.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109834 Nr: 2500-59.2015.811.0025

 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): R. L. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA-EPP, LUCIANO LUIZ DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) impor à empresa requerida e 

a seu sócio-administrador, Luciano Luiz Dorneles, a obrigação de 

reflorestar ou replantar toda extensão da área de onde originaram-se as 

madeiras estocadas e vendidas sem autorização (943,556 m3 de madeira 

serrada e 1.387,03 m3 de madeira em tora), ou apresentar plano de 

regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, um 

ou outro devidamente materializados no PRADE a ser protocolado e 

sancionado pela autoridade ambiental. Prazo de 90 dias, pena de multa 

diária de R$ 5.000,00; (i.i) não realizada a recomposição do dano 

(restauração in natura) nem apresentado o PRADE no prazo fixado, 

determino a suspensão das atividades econômicas ligadas à extração 

florestal, autorizada ou não, exploradas pela requerida ou pela pessoa 

física do seu sócio, ou o embargo do funcionamento das referidas 

atividades, que fixo pelo período de 1 ano, ou até a prova de cumprimento 

da obrigação de fazer imposta. Determino como mecanismo de 

asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal 

e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para 

bloqueio de eventual projeto de manejo que esteja em execução pela 

requerida ou por Luciano Dorneles; (ii) condenar a requerida à 

indenização pelo dano ambiental causado pela exploração ilegal do 

comercio de madeiras, que pela quantidade envolvida, e baseado no preço 

de mercado, arbitro em R$ 220.000,00, usando para quantificação do 

quantum tanto as espécies e quantidades de madeiras identificadas pelo 

IBAMA, e sua valoração, quanto a ideia de que a mensuração aqui se faz 

tomando em conta o dano coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, o que 

se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da 

destruição florestal identificada, correspondendo a pouco mais que 30% 

do faturamento auferido com a exploração ilegal das espécies florestais 

arroladas na ação dos agentes ambientais, determinando, ainda, que a 

indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – 

FUMDEMA,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90787 Nr: 5136-03.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 
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MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96702 Nr: 5165-19.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELIZABETE FLORES, SERGIO LUIZ NEHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA 

- OAB:OAB/PR 26.297, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, 

SABRINA FERRAZ BATISTA - OAB:OAB/PR 49.125

 SENTENÇA FLS. 395/397: "Trata-se de ação de cobrança verbalizada 

pelo Banco do Brasil S/A em face de Carafa Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda. e seus sócios, Elizabete Flores e Sérgio Luiz Nehls, 

porque, segundo narra em seu petitório, teriam entabulado contrato de 

abertura de crédito (nº 222.603.791), por meio do qual foram mutuados R$ 

65.000,00, em sucessivas parcelas cujo vencimento final seria 

15/05/2014, mas que não foram adimplidas no curso da avença, 

resultando na propositura da ação de cobrança, que atualizada e incididos 

os encargos da mora, resultaria, no valor de R$ 78.356,68, atualizado até 

janeiro de 2013, sendo essa a razão do ajuizamento da ação respectiva. 

[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE pretensão inicial, extinguindo a fase 

cognitiva, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, 

para condenar os requeridos a pagarem ao requerente a importância de 

R$ 78.356,68, atualizada até janeiro de 2013, incidindo os encargos 

contratuais da mora também sobre o débito consolidado após o 

ajuizamento da ação, ex vi do entendimento sufragado pela Corte Cidadã 

em inúmeros precedentes, a exemplo, “Havendo inadimplência, o termo 

final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros 

remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito”(REsp 646.320/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Em face da sucumbência, 

condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, em 

reembolso e de forma atualizada e fixo honorários advocatícios em favor 

do patrono do autor nos moldes da novel legislação processual (art. 85, §§ 

2º e 11 do NCPC), no percentual de 10% sobre o montante atualizado da 

condenação. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88737 Nr: 2873-95.2012.811.0025

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO DA SLVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 128: "V I S T O S. Defiro o pedido de suspensão nos 

termos do art. 921 § 1° do CPC. Decorrido o prazo, intima-se o exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Tendo em 

vista o pedido de baixa da restrição de circulação de veículo, determino o 

levantamento caso houver."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104744 Nr: 4894-73.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121256 Nr: 2143-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAITANO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109364 Nr: 2242-49.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO GREIQUE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 135/137: "V I S T O S, Trata-se de ação para conversão 

de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano 

proposta por Márcio Greique Nogueira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu acidente de 

trabalho e está recebendo benefício de auxílio-doença, por se encontrar 

impossibilitado de exercer atividades laborais, fazendo jus à conversão de 

auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. [...] Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por não ter 

demonstrado a incapacidade total transitória ou permanente para o 

trabalho, nos termos do art. 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Condeno o 

autor ao pagamento de custas e honorários, mantendo suspensa a sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55673 Nr: 1954-77.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, KGMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB, ALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 Autos n. 1954-77.2010.811.0025

Código 55673

V I S T O S,

 Considerando que foi requerido por ambas as partes a produção de 

prova testemunhal, designo audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 26 DE JUNHO DE 2018, às 13h30min.

 Consigne-se que caberá aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 
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recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

 Se preferir, poderão trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

 Ciência ao Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 14 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 1078-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDM, RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDM, ALDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, 

LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUIS FERNANDO 

DE MORAES MELLO - OAB:19056/B, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SANTOS NOGUEIRA 

CRUZ - OAB:OAB/MT 22912/O

 Autos n. 1078-49.2015.811.0025

Código 106959

V I S T O S,

 Defiro o pedido de fls. 53/54, INTIME-SE o executado (endereço fl. 50) 

para que efetue o pagamento das prestações alimentícias vencidas no 

curso desta execução ou comprove nos autos a quitação, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de prisão nos termos do art. 528, do CPC.

Empós, vistas a autora para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 14 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96677 Nr: 5136-66.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTISTA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS 

DE BANCOS S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA, CLARO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, JANAINA BRAGA DE 

ALMEIDA - OAB:13701/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:OAB/MT 12.099-B, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nesses moldes, considerando que o requerente não demonstrou a 

dificuldade financeira alegada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita 

formulado.Portanto, intime-se o demandante para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, CPC).Recolhidas as 

custas ou silente o autor, conclusos.Às providências.Juína/MT, 14 de 

junho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 Autos n. 4345-58.2017.811.0025

Código 132803

V I S T O S,

 Designo audiência de mediação para o DIA 26 DE JUNHO DE 2018, às 

17h00min..

Ato contínuo, proceda-se a intimação do requerente e a citação da parte 

requerida, para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do 

CPC).

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a ré intimada para 

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).

Determino a realização de estudo psicossocial com as partes, pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, devendo o laudo ser juntado antes da 

audiência aprazada.

Postergo a análise do pedido de reconsideração da decisão de fls. 67/71, 

para após a realização da audiência designada.

Ciência ao Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 14 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43784 Nr: 3235-39.2008.811.0025

 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): JOSÉ CARLOS PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS PEREIRA RIBEIRO, Cpf: 

03444328150, Rg: 4.273.376, brasileiro(a), marceneiro, Telefone 

3566-1598. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAR, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, O VALOR DE R$ 1.460,23 (MIL QUATROCENTOS E 

SESSENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 

523, DO NCPC, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% (DEZ POR 

CENTO) DO VALOR DEVIDO.

Despacho/Decisão: Processo n.º 2008/185Código 437841ª VaraVistos 

etc.Primeiramente, DETERMINO a redistribuição dos autos, para que conste 

como cumprimento da sentença.Intime-se a parte executada para pagar, 

em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 1.460,23 (mil quatrocentos e sessenta 

reais e vinte e três centavos), nos termos do artigo 523, do NCPC, sob 

pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor devido. 

Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 18 de abril 

de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz 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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE, COM URGÊNCIA, O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) 

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE 

REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 04. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2018, ÀS 17H00MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 84: "V I S T O S, Designo audiência de 

mediação para o DIA 26 DE JUNHO DE 2018, às 17h00min. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação do requerente e a citação da parte requerida, para 

que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a ré intimada para 

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). 

Determino a realização de estudo psicossocial com as partes, pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, devendo o laudo ser juntado antes da 

audiência aprazada. Postergo a análise do pedido de reconsideração da 

decisão de fls. 67/71, para após a realização da audiência designada. 

Ciência ao Parquet."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114460 Nr: 5630-57.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA RONCHI DIAS - 

OAB:2.738/RO, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701, Maike Francisco Lipsch 

- OAB:MT0018081O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

VANILDA ESTEVÃO DA SILVA RODRIGUES CONTREIRAS - OAB:240/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2018, ÀS 17H10MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 265: "V I S T O S, Considerando que foi 

requerido por ambas as partes a produção de prova testemunhal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE JUNHO DE 2018, às 

17h10min. Consigne-se que caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, 

poderão trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC). 

"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55673 Nr: 1954-77.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, KGMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB, ALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H30MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 90: "V I S T O S, Considerando que foi 

requerido por ambas as partes a produção de prova testemunhal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE JUNHO DE 2018, às 

13h30min. Consigne-se que caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, 

poderão trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC). 

"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28955 Nr: 1025-20.2005.811.0025

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA, ADEMAR 

ANTONIO DE SOUZA, ALTAIR BATISTA VIEIRA, IRANI ALVES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, ELVES 

MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2018, ÀS 16H10MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 276: "V I S T O S, Considerando que foi 

requerido por ambas as partes a produção de prova testemunhal e 

documental, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE 

JUNHO DE 2018, às 16h10min. Consigne-se que caberá aos advogados 

das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da solenidade, cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC. Se preferir, poderão trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC). "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123250 Nr: 3380-17.2016.811.0025

 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: VALDIR JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MÓZENA, HOSPITAL DE OLHOS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.274, 
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LUCIANE BORDIGNON DA SILVA. - OAB:13.282

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 09 DE JULHO DE 2018, ÀS 13H30MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 131: "V I S T O S, Considerando que foi 

requerido por ambas as partes a produção de prova testemunhal e 

documental, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE 

JULHO DE 2018, às 13h30min. Consigne-se que caberá aos advogados 

das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da solenidade, cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC. Se preferir, poderão trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC). "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 124370 Nr: 4016-80.2016.811.0025

 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: LAIRTON JOSÉ SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018, ÀS 

13H30MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 194: "V I S T O S, 

Considerando que foi requerida, pela autora, a produção de prova 

testemunhal e documental, designo audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 30 DE JULHO DE 2018, às 13h30min. Consigne-se que caberá 

ao advogado da parte informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, hora e local da audiência, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da solenidade, cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC. Se preferir, poderão trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC). "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93456 Nr: 1588-33.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS, AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90511 Nr: 4846-85.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDCN, LADCN, MGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCN, VN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO FOGAÇA 

HRYNIEWICZ - OAB:, DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON - 

OAB:OAB/RO 5.114

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À FL. 137 DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111051 Nr: 3084-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GOMES VERONEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 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). 102-V.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000644-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000644-72.2017.8.11.0025 Requerente: 

Francisca Tsiksowy Rikbaktsa Requerido: Banco Itaú BMG Consignado 

S/A VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-contratual cumulada com pedido de indenização, verbalizada por 

Francisca Tsiksowy Rikbaktsa em face do Banco Itaú BMG Consignado 

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 219751809), consistente em 

modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 

2.487,00, com parcelas mensais de R$ 41,45 em 60 prestações. Em sede 

de contestação não foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais 

de mérito, estando o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento e presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade da relação constituída, bem como correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 

357, do CPC e, fixo como pontos controvertidos: i) a existência de relação 

jurídica entre os litigantes; ii) validade do contrato firmado entre eles; iii) 

presença dos pressupostos autorizadores da reparação civil; Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do 

STJ “a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está 

no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII)”, e porque no caso em análise, não há 

verossimilhança alguma nas alegações perpetradas pela autora, que se 

resumiu a afirmar que não realizou a contratação porque ela seria 

eletrônica e feita por terminais remotos, indefiro o pedido de inversão do 

ônus probatório, cabendo à autora a demonstração dos fatos constitutivos 

do seu direito. Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000662-93.2017.8.11.0025 Requerente: 

Raimundo Ayga Rikbakta 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 

Raimundo Ayga Rikbakta em face do Banco Bradesco Financiamentos 

S/A, por meio da qual busca o demandante o reconhecimento da 

invalidade de instrumento contratual gerado, segundo afirma, 

unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 547712804), consistente em 

modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 

4.150,00, com parcelas mensais de R$ 137,18 em 60 prestações. Em sede 

de contestação não foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais 

de mérito, estando o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento e presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade da relação constituída, bem como correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 

357, do CPC e, fixo como pontos controvertidos: i) a existência de relação 

jurídica entre os litigantes; ii) validade do contrato firmado entre eles; iii) 

presença dos pressupostos autorizadores da reparação civil; Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do 

STJ “a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está 

no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP), no caso em riste, apesar da 

hipossuficiência técnica do autor perante a demandada, não há 

verossimilhança alguma nas suas alegações, resumidas a negar a 

contratação porque ela seria eletrônica e feita por terminais remotos, 

razão porque, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório, cabendo 

à autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. . Esgotado 

o prazo acima assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEINE LUCKEMEYER GUIMARAES (EXECUTADO)

FUAD JARRUS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1001086-38.2017.811.0025 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: FUAD 

JARRUS FILHO e DIRLEINE LUCKEMEYER GUIMARAES VISTOS. Conforme 

se infere da certidão de ID. 12028506, a tentativa de citação dos 

executados restou frustrada. Intimado a se manifestar, o exequente 

postulou pela citação dos devedores por hora certa e, nos moldes do 

artigo 830 do CPC, o arresto dos bens imóveis indicados na petição de ID. 

12209647. Com relação ao pedido de citação por hora certa, ao menos por 

agora, não vislumbro elementos a justificar o acolhimento do pedido, eis 

que para o acolhimento do pleito são imprescindíveis o preenchimento dos 

requisitos do art. 252[1] do CPC, e, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ID. 12028506, não há qualquer suspeita de ocultação dos 

executados, mas sim de que suas ausências seriam temporárias por eles 

estarem em viagem na data dos fatos. Nesses moldes, indefiro o pedido. 

Doutra banda, entendo que a pretensão de arresto de bens dos 

devedores merece acolhimento. Consoante disposto no artigo 830 do CPC, 

“se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução”, Na hipótese dos autos, 

considerando que a tentativa de citação dos executados restou frustrada 

por não terem eles sido localizados pelo Sr. Oficial de Justiça (ID. 

12028506), verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, razão porque defiro o pedido de arresto dos imóveis de 

propriedade dos executados indicados na petição de ID. 12209647. 

Expeça-se o competente mandado de arresto. Após, procedida a 

anotação do gravame, providencie o credor a citação e intimação dos 

executados, para perfectibilização e conversão da medida cautelar em 

penhora. Às providências. Juína/MT, 15 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o 

oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES OAB - MS20714 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 1000658-90.2016.811.0025 

EXEQUENTE: Everton Oliveira da Silva EXECUTADO: Madefaca Comércio 

de Lâminas EIRELI-ME EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado em 

MARÇO/2017, intime-se o credor para apresentar o cálculo atualizado do 

valor do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete 

para cumprimento da medida. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 14 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000702-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER GALDINO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000702-41.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 356 de 654



COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP EXECUTADO: EDER GALDINO 

DE CASTRO VISTOS. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP em face de 

EDER GALDINO DE CASTRO, objetivando a execução de acordo firmado 

entre as partes nos autos nº 8010302-35.2016.8.11.0025, do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Consoante disposto no artigo 52, da Lei nº 

9.099/95, a competência para executar sentença proferida em sede de 

Juizado Especial Cível pertence ao próprio Juizado. Assim, tendo o 

devedor descumprido acordo entabulado entra as partes perante o 

Juizado Especial Cível, o pedido de cumprimento forçado da obrigação 

deverá ser comunicado perante o respectivo órgão jurisdicional, no bojo 

dos próprios autos em que houve a sua homologação e não diretamente 

na justiça comum, como formulado pelo credor. Nesses moldes, 

considerando que presente cumprimento de sentença está fundamentado 

em título executivo judicial constituído perante o Juizado Especial, este 

Juízo é incompetente para processar e julgar a presente lide. Portanto, 

considerando a inadequação da via eleita, indefiro a petição inicial e 

JULGO EXTINTA presente ação, com fundamento nos artigos 330, inciso III 

e 924, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais. Oportunamente, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Juína/MT, 12 de junho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001319-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001319-35.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP EXECUTADO: PRENOROESTE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP VISTOS. Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado por COTRIGUACU 

MOTOSSERRAS LTDA - EPP em face de PRENOROESTE INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, objetivando a execução de 

acordo firmado entre as partes nos autos nº 8010293-73.2016.811.0025, 

do Juizado Especial Cível desta Comarca. Consoante disposto no artigo 

52, da Lei nº 9.099/95, a competência para executar sentença proferida 

em sede de Juizado Especial Cível pertence ao próprio Juizado. Assim, 

tendo o devedor descumprido acordo entabulado entra as partes perante 

o Juizado Especial Cível, o pedido de cumprimento forçado da obrigação 

deverá ser comunicado perante o respectivo órgão jurisdicional, no bojo 

dos próprios autos em que houve a sua homologação e não diretamente 

na justiça comum, como formulado pelo credor. Nesses moldes, 

considerando que presente cumprimento de sentença está fundamentado 

em título executivo judicial constituído perante o Juizado Especial, este 

Juízo é incompetente para processar e julgar a presente lide. Portanto, 

considerando a inadequação da via eleita, indefiro a petição inicial e 

JULGO EXTINTA presente ação, com fundamento nos artigos 330, inciso III 

e 924, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais. Oportunamente, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Juína/MT, 13 de junho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000555-49.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO OAB - RO1575 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000555-49.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: BRASIL 

DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA EXECUTADO: ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

VISTOS. Cuida-se de pedido de execução de título judicial fundamentado 

em sentença condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos nº 

5386-02.2013.811.0025, deste Juízo. No presente caso, verifica-se que a 

sentença que condenou o requerido ao pagamento da condenação ora 

pleiteada é definitiva, constitui-se em título executivo judicial (art. 515, II, 

CPC) e, apesar da previsão legal de que possa ser proposta no juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC) ou no 

locus dos bens do devedor, ou ainda, no novo domicílio do credor, 

verifica-se que no caso em tela, foi ajuizada no mesmo juízo da prolação 

do decisum, e, portanto, evidentemente se constitui em erro procedimental, 

pretender cumprimento de sentença como se processo autônomo fosse, 

já que títulos judiciais devem ser excutidos no bojo dos próprios autos em 

que foi prolatado o decisum, e não em ação autônoma como pleiteado. 

Desse modo, considerando a inadequação da via eleita, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA presente ação, com fundamento nos artigos 330, 

inciso III e 924, inc. I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Juína/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA FREISLEBEN (AUTOR)

LUCIANA CARLA FREISLEBEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR VARGAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

 

Intime-se as partes para cientificar-se acerca da sentença de Id. 

13427164, dos autos acima referenciados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 1271-35.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

(COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15318-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PREREIRA - OAB:OAB/MT 3418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:OAB/MT12089-A

 Intime-se a Advogada da parte autora para a retirada dos autos, 

conforme solicitado em petição de fls. 260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113088 Nr: 4349-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORACI ARGENTON, DIORACI ARGENTOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMA-SE O ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA - 

AVALIAÇÃO - INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49764 Nr: 3424-80.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 INTIMA-SE O ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 16562 Nr: 1744-70.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIDE GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. NADER THOME NETO PARA, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO INTERPOSTO NOS AUTOS, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO RAIMUNDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 18/06/2018 às 15:00H. Deverá as partes trazerem 

suas testemunhas independente de intimação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106489 Nr: 832-53.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Levino Aparecido 

Cardoso, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 14:25H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo procedido deste modo 

em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 052/2.018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Sonia Barboza Silva de Paula, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 2ª Vara, apresentou atestado médico para o 

período de 15 a 20/6/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora KÁTIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, Técnica 

Judiciária, matrícula 8760, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIO SUBSTITUTA da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, no 

período de 15 a 20/6/2018, durante a licença médica da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 14 de junho de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 Diante do exposto, defiro o pleito liminar vindicado na inicial, determinando 

a expedição de competente mandado de reintegração de posse em 

desfavor do requerido, valendo esta decisão apenas e tão somente para a 

área delimitada e destacada nos autos.Autorizo, desde já, o auxílio de 

força policial, caso seja necessário para o cumprimento mandado, 

observando-se rigorosamente os ditames dos art. 471 usque art. 475 da 

CNGC, bem como concedo os benefícios do §2º do artigo 212 do Código 

de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de junho 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 253409 Nr: 4962-60.2017.811.0011

 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: Adriano Benedito da Silva

 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:

 Intimação da advogada da parte autora da r. decisão de fls. 95/95v a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 07/08/2018, às 10hs20min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como que deverá 

acompanhar a parte, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA 

devendo apresentar os exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253409 Nr: 4962-60.2017.811.0011

 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: Adriano Benedito da Silva

 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:

 Intimação da advogada da parte autora da r. decisão de fls. 95/95v a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 07/08/2018, às 10hs20min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como que deverá 

acompanhar a parte, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA 

devendo apresentar os exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 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: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 ntimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 135 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 07/08/2018, às 09hs20min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador da 

parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24756 Nr: 2105-27.2006.811.0011

 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 Gustavo Sant'Anna Cidin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globocabo - Net Serviços de Comunicações 

S/A, Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Defiro o pleito de fls. 314 e 329. Expeça-se alvará judicial para 

levantamento do valor apresentado às fls. 330 em favor da parte autora e 

o restante em favor da reclamada, devendo ser depositada na conta 

informada, respectivamente, às fls. 329 e 314.

 Após, concluso para extinção.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251762 Nr: 3969-17.2017.811.0011

 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: Mirassol Comércio de Ferro e Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aço Cearense Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Jesus Ferreira 

Corrêa - OAB:10.254

 O requerido AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA denunciou à lide o 

QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS, alegando que fora o 

responsável pelo protesto e negativação do nome da autora, mesmo após 

comunicar que deveria ter sido dada baixa no débito, razão pela qual a 

responsável por eventual indenização seria o litisdenunciado.

Deste modo, com escopo no art. 125, I e §2° do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a citação do litisdenunciado QUATA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS para que ofereça resposta, em quinze dias, 

ficando o processo suspenso pelo prazo de dois meses para a 

concretização do ato, sob pena de ficar sem efeito o chamamento (art. 

131, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil).

Em não sendo concretizada a diligência no prazo encimado, certifique-se e 

volvam-me conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, 

conforme estado do processo.

 Oferecida resposta, dê-se vista às partes para a apresentação de 

réplica.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 24 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249423 Nr: 2797-40.2017.811.0011

 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): N. D. da Silva Transportes - ME, Nilson 

Donizete da Silva, Sirlei Rodrigues Cassiotti da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Fabianny Calmon Rafael - OAB:21.897, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Em acurada análise do objeto dos embargos declaratórios interportos às 

fls. 127/132, verifico que a sua apreciação poderá acarretar a 

modificação da decisão embargada, razão pela qual, DETERMINO que se 

proceda com a intimação da parte autora, para que se manifeste sobre os 

embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, apresentada as contrarrazões pela parte autora ou decorrido o 

prazo para tal ato, volvam-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165339 Nr: 2721-89.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neoraci Lemos Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia a este feito.

Em seguida, dê-se vista à parte exequente para dar regular 

impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255350 Nr: 5750-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Jose Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 63/63v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 15h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230277 Nr: 1959-68.2015.811.0011

 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: Basequímica Produtos Químicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Paulo Poli - 

OAB:, Julio Christian Laure - OAB:SP- 155.277, Luciano Petraquini 

Greco - OAB:214.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Lima Neto - 

OAB:23.064/MT, João Tito Schenini Cademartori Neto - 

OAB:16289/A, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 (....) Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios de fls. 102/109, 

tendo em vista que foram intentados no prazo legal e DOU-LHES 

PROVIMENTO para revogar a sentença de fls. 100, conforme o art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, que passará a ter os seguintes termos: 

Ante o teor da certidão de fl. 96 que atesta a intempestividade, não 

conheço dos embargos aclaratórios de fls. 93/95, eis que opostos fora do 

prazo legal. Ademais, cumpra-se o remanescente da sentença prolatada 

às fls. 91. Às providências. Mirassol D’Oeste - MT, 13 de junho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244073 Nr: 71-93.2017.811.0011

 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: Fabiana Moreli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231834 Nr: 2867-28.2015.811.0011

 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: Maria Eunice dos Santos

 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:

 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.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259553 Nr: 1662-56.2018.811.0011

 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: Rosiley Tarcila Victorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joâo Domingos Iesenco, Dirce Ana Perini 

Iesenco, Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lucia Oliviera de 

Amorim - OAB:5272

 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$ 50,00 (cinquenta 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 intimação de audiência, devendo juntar aos autos o comprovante 

do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258217 Nr: 1017-31.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geroge Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Georges Rodrigues Pereira todos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl. 25, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do presente 

feito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho
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Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244452 Nr: 272-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serqueira & Silva Ltda - Ltda, Maria Jose de 

Jesus Silva, Elizete Silva Serqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o requerimento do exequente, determino a suspensão do 

processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com supedâneo no art. 40 da Lei 

6.830/80.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1624 Nr: 664-89.1998.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Danúbio Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, Arlete Senhorinha 

Alves da Cruz - OAB:4440/MT, Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE MONITÓRIA ajuizada por POSTO DANÚBIO AZUL 

LTDA, que move em face de JOÃO BATISTA BATISTELA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando a certidão de fl. 98, vislumbra-se que o advogado do 

exequente bem como o exequente deixou fluir o prazo sem manifestação.

À luz do exposto, em razão da inércia do postulante, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235991 Nr: 741-68.2016.811.0011

 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: Aparecida Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698

 Em atenção à solicitação do expert de fls. 128, determino que a Secretária 

desta Vara, agende data para realização da perícia grafotécnica, devendo 

as partes fornecerem os documentos elencados no petitório encimado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 08 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152192 Nr: 549-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdOdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pelo 

exequente em que pugna pela expedição de ofício à Receita Federal do 

Brasil para que forneça cópia das últimas Declarações de Imposto de 

Renda em nome do executado, bem como a existência de eventuais 

veículos em sua propriedade.

Pois bem.

Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em sigilo, 

haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme dispõe o 

art. 5º, inciso X, da CF/88, razão pela qual determino o processamento 

desta demanda sobre o pálio do SEGREDO DE JUSTIÇA.

Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, logrando êxito 

em localizar veículos de propriedade do executado, bem como a existência 

de informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, conforme 

verifica-se nos extratos em anexo.

Desta forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos 

localizados, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada dos mandados, intime-se o exequente para que 

se manifeste acerca das informações contidas na Declaração de Imposto 

de Renda do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230295 Nr: 1968-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade do executado, nos termos do extrato em anexo.

Dessa forma, expeçam-se os mandados de penhora e avaliação dos 

referidos veículos, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada dos mandados de penhora e avaliação, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249148 Nr: 2659-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB, IBBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito de fl. 42 determino a suspensão do processo, pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, com o fito de localizar o atual endereço do 

requerido.

 Com o transcurso do prazo da suspensão, intime-se o autor para pugnar 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202279 Nr: 398-43.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Luiz Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações de Imposto de Renda dos 

executados, conforme se verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31573 Nr: 2079-58.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Simeone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações de Imposto de Renda dos 

executados, conforme se verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10396 Nr: 1097-54.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edismar Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações de Imposto de Renda dos 

executados, conforme se verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244045 Nr: 48-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. de L. Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade executados e tampouco 

informações acerca das Declarações de Imposto de Renda, conforme se 

verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 1913-89.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações de Imposto de Renda do 

executado, conforme se verifica nos extratos em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196881 Nr: 4122-89.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor dos documentos carreados às fls. 41/43, aguarde-se a 

efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo do artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente.

 Empós, dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e façam-me concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241429 Nr: 3612-71.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sheila M. da Rocha - ME, Sheila Matos da 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade dos executados e tampouco 

informações acerca das Declarações de Imposto de Renda, conforme se 

verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 380 Nr: 154-47.1996.811.0011

 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: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID HAMID SHARAF BDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAÚ 

S/A, em face de SAID HAMID SHARAF BDINI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Perlustrando os autos verifica-se que a autora fora intimada pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, deixando 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 235.

À luz do exposto, em razão da inércia do postulante, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258883 Nr: 1354-20.2018.811.0011

 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: Aparecido Ferreira da Silva, Elizeu Gonzaga da Silva, 

José Carlos Toninato, José Mario do Amaral e Silva, Valdinei Marques 

Pimentel, Valdir Aparecido Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 56, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias à parte autora, para as devidas 

providências.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87 Nr: 18-55.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 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, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256401 Nr: 237-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássia Lúcia de Moura de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o relato do 

necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de pensão por morte no dia 01 de dezembro de 2017 e o ajuizamento da 

ação se deu em 23 de janeiro de 2018, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 
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presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida a condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da requerente.Desta forma, declaro o feito 

saneado.No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis 

porque a defiro.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

de agosto de 2018, a realizar-se às 15h45min, devendo as partes 

depositar o rol de testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua 

realização (art. 407 do CPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 11 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 42 Nr: 18-65.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO TOMAZ SOUTO, RIOLANDO 

CORREA SOUTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Ante o pleito de fl. 366 determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 01 (um) ano, com supedâneo no artigo 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.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256133 Nr: 117-48.2018.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, PARN, 

Carlos Augusto Massam Nichols, Ilza Massam Nichols

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Curvelandia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com 

fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, para 

determinar ao Município de Curvelândia que adote as providências legais 

no sentido de contratar ou designar um profissional habilitado para 

acompanhar de forma eficiente, a substituída Paola Aparecida Reis Nichols 

no âmbito escolar, sem causar prejuízos aos demais educandos 

matriculados que também necessitem de acompanhamento. Confirmo 

integralmente a antecipação da tutela concedida na decisão de fls. 

50/51-v.Deixo de condenar o Estado requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, a teor da súmula 421 do STJ.Isento custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da lei 7.603/2001 e art. 

460 da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

certifique-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257653 Nr: 764-43.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Aparecida de Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, haja vista que a parte autora entrou 

administrativamente com o pedido da concessão de salário maternidade 

em 11 de janeiro de 2018 e o ajuizamento da ação se deu 05 de março de 

2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola da autora, que faria jus 

ao recebimento do beneficio pleiteado.Desta forma, declaro o feito 

saneado.No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis 

porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

de agosto 2018 às_15h15min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do 

NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte 

autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 13 de junho de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259153 Nr: 1494-54.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Celerino Amancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade manejada por Olga 

Celerino Amancio em face do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS.Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação às fls. 

27/29.O requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 

35/36.Vieram-me conclusos.É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, 

arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação.Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou 

administrativamente com o pedido de benefício previdenciário no dia 03 de 

março de 2015 e o ajuizamento da ação se deu em 13 de abril de 2018, ou 

seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras 

prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia¬¬¬¬¬ 09 de agosto 2018, a realizar-se às 14h 

45min, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 

cinco dias antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 12 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257199 Nr: 571-28.2018.811.0011
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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: Claudionor Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade manejada por 

Claudionor Francisco da Costa em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS.Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação às fls. 22/24.O requerente apresentou impugnação à 

contestação às fls. 30/31.Vieram-me conclusos.É o relato do 

necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de benefício 

previdenciário no dia 12 de janeiro de 2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 19 de fevereiro de 2018, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro 

o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível ao caso em 

voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia¬¬¬¬¬ 09 de agosto 2018, a realizar-se às 14h 15min, devendo 

as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 12 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1065-10.2006.811.0011

 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: Ivone Barbosa Garcia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix - Suplementos Minerais e Rações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar acerca da devolução da missiva 

de fls. 161/166, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32497 Nr: 3199-39.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ramos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição do INSS em 

fls.189, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8061 Nr: 40-45.1995.811.0011

 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: Antonio Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A

 Defiro o pedido de fls. 177 para determinar a suspensão do processo 

pelo prazo de 06 (seis) meses.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a exequente.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 12 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253409 Nr: 4962-60.2017.811.0011

 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: Adriano Benedito da Silva

 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:

 Por corolário, considerando-se o pedido contido da petição de fl. 93/94, 

de lavra da Autarquia Federal, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da 

perícia médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255350 Nr: 5750-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Jose Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 63/63v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 15h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238716 Nr: 6290-26.2006-811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 (dez) DIAS

AUTOS N.º 6290-26.2006-811.0006 cód. 238716

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Marineli da Silva Santos

PARTE RÉQUERIDA: Ronicleia Aparecida Santos

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: “Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 

Marineli da Silva Santos em face de Ronicleia Aparecida Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial que a requerente é 

genitora da interditanda, Ronicleia Aparecida Santos, alegando que ela 

possui Transtorno Dissociativo Misto (CID 10 F 44.7), sendo caracterizada 

por desmaios e esquecimentos, o que impossibilita não só seu 

discernimento, mas até seus cuidados com higiene pessoal. Com a 

exordial vieram os documentos de fls. 12/17 . Às fls. 18/19, a inicial foi 

recebida, tendo sido designada solenidade de interrogatório. Audiência 

realizada às fls. 27/29, oportunidade em que se procedeu com a entrevista 

da interditanda, e ainda, determinou-se a realização de perícia médica. A 

demandada apresentou contestação por negativa geral às fls. 44/45. 

Laudo médico incrustado às fls. 56. A Defensoria Pública manifestou às 

fls. 62/63, pugnando pela procedência do feito. Instado, o Ministério 

Público apresentou parecer às fls. 68/70 requerendo fosse designada 

solenidade para esclarecimentos dos quesitos da perícia realizada, o que 

fora atendido pelo juízo à fl. 71. Em sede de audiência de instrução e 

julgamento, fora verificada a ausência do médico perito, sendo assim 

nomeada nova perita e determinada nova realização de perícia. À fl. 96 

fora determinada a intimação da autora e do MPE para manifestarem, ante 

o lapso temporal já decorrido sem a realização da perícia médica. Parte 

autora manifestou às fls. 97/99 aduzindo a desnecessidade de nova 

perícia, requerendo o julgamento do feito, ao passo que o MPE opinou pela 

realização de perícia por médico credenciado ao município. O parecer 

ministerial fora acolhido à fl. 102, sendo determinada intimação do médico 

credenciado para realização da perícia. Entre um ato e outro, às fls. 

129/131 os autos tiveram sua competência declinada da comarca de 

Cáceres para a presente, sendo assim nomeado médico perito para 

realização da perícia pendente, conforme decisão de fls. 132. Após 

inúmeras tentativas de realização da perícia médico por meio de médico 

credenciado infrutíferas, em decisão de fl. 160 fora nomeada médica 

perita. Perícia incrustada à fl. 166. A DPE apresentou manifestação às fls. 

167/168, requerendo a total procedência do feito. Instado, o parquet 

opinou pela procedência da demanda à fl. 170/170-v, e consequentemente 

a decretação da interdição da requerida. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Interdição 

(Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida 

ajuizada por Marineli da Silva Santos em face de Ronicleia Aparecida 

Santos, objetivando a declaração de interdição deste último requerido, 

nomeando-se a sua genitora, ora requerente, como sua curadora. 

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam dúvidas que a 

curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições de zelar 

pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) Com efeito, o laudo pericial anexado às 

fls. 166 atestou que a interditada possui quadro de Transtorno 

Dissociativo Misto (CID 10 F44.7), apresentando incapacidade total e 

permanente para os atos da vida civil, sobretudo, no que diz respeito à 

capacidade de reger seu patrimônio e assinar documentos. Portanto, 

diante da comprovação das necessidades especiais da interditanda nos 

autos, constata-se que ela deve ser interditada. Desse modo, verifico que 

o pedido contido na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou 

demonstrado por meio do laudo pericial que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a interdição da Ronicleia 

Aparecida Santos. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e 

em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição da Ronicleia 

Aparecida Santos, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente 

todos os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 

1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, 

nomeio a Sra. Marineli da Silva Santos como curadora, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Sem 

condenação em custas. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do interditado. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho - Juíza de Direito em Substituição Legal.”
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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, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251186 Nr: 3639-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da comprovação da qualidade de segurado 

especial do autor, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09 de agosto de 2018, a realizar-se às 16h00min, devendo as partes 

depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua 

realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal do autor.

Expeça-se o necessário para a profícua realização da solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74345 Nr: 1133-52.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Pureza Bueno

 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:

 (...)Pelo exposto, com arrimo no art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na presente 

impugnação à execução para reconhecer o excesso de execução, 

determinando tão-somente a exclusão do cálculo do benefício 

inacumulável e a data final referente aos honorários advocatícios, 

conforme certidão do contador judicial.Por corolário, HOMOLOGO o cálculo 

de fls. 241/241-v, elaborado pelo Contador Judicial, por estar em 

consonância com a presente sentença.Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento dos honorários de 

sucumbência, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, cujas verbas 

ficam suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98 § 3º, do NCPC e da 

Lei 7.603/2001.Outrossim, nos temos do art. 85, § 8°, do Novo Código de 

Processo Civil, arbitro honorários de sucumbência em R$ 600,00 

(seiscentos reais), que deverão ser pagos no montante de 50% 

(cinquenta por cento) desse valor ao Procurador do INSS e de 50% 

(cinquenta por cento) para o advogado do autor.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87485 Nr: 3361-97.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Magalhães da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando a petição da exequente de fls. 165/166 em cotejo com o 

cálculo elaborado às fls. 163, verifico que razão lhe assiste no que tange 

a DIB a ser considerada para fins de cálculo do montante devido de 

verbas atrasadas, conquanto tenha sido fixado no acórdão de fls. 

138/139, em seu item “5” que: “O restabelecimento do benefício é devido 

desde a cessação indevida, observada a prescrição quinquenal, 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal”.

Assim, para que seja sanada qualquer dúvida com relação ao quantum 

devido, determino a elaboração de planilha de cálculo pelo contador deste 

Juízo e a sua consequente juntada aos presentes autos, nos moldes 

fixados nesta sentença e no acórdão proferido nos autos.

Empós, às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228437 Nr: 10540-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Santana Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimem-se as partes para manifestarem acerca dos esclarecimentos da 

perita nomeada vertido às fls. 158/164, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250014 Nr: 3052-95.2017.811.0011

 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: Jennifer Myrella Morais Nunes

 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:

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e CONHEÇO os embargos, por 

tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a contradição 

na sentença prolatada às fls. 41/42-v, conforme o art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, que passará a ter os seguintes termos:Cumpre 

salientar que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no que tange as 

condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser aplicados para 

correção monetária os índices oficiais de remuneração básica, e no que 

tange aos juros, aplicar-se-ão os juros de poupança. Senão vejamos:Art. 

5.º O art. 1.º-F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4.º da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1.º-F Nas condenações 

impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para 

fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da 

mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança.Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do 

mencionado artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, 

a nova lei vige para o futuro. Destarte, a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 
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cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a 

data da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de 

orientação do STJ (Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 

406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, 

a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser 

atualizados em conformidade com os preceitos da Lei nº 11.960/2009.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 118000 Nr: 3782-53.2010.811.0011

 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: Joana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade rural à 

autora, no valor de um salário mínimo vigente, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do ajuizamento da 

ação, qual seja, 25 de novembro de 2010.Por força do artigo 1.288 da 

CNGJ declaro: I – Joana dos Santos; II - benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural; III - no valor de um salário mínimo vigente; IV 

– 25 de novembro de 2010; V - no valor de um salário mínimo vigente; VI – 

25 de novembro de 2010.Quanto às prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da 

citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação 

do STJ (Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 406 do 

Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, a partir 

de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser atualizados em 

conformidade com os preceitos da Lei nº 11.960/2009.Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo 

ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte 

autora.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º 111 do STJ).Isento a parte requerida 

de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, 

ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil.P. R. I. Cumpra-se. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255784 Nr: 5922-16.2017.811.0011

 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: Maria Mazini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão vertida às fls. 90, intime-se o patrono da 

autora para que informe nos autos endereço atualizado da autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237877 Nr: 1701-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Bueno Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifico que o receituário médico de 

fls. 97/100 não possui data.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar receituário médico, com data recente, constando a 

necessidade e o período de continuidade do tratamento.

Após, concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259162 Nr: 1501-46.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Lopes Ferron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, declaro o feito saneado.O ponto controvertido da lide é a 

comprovação dos requisitos exigidos para a concessão do beneficio 

previdenciário, qual seja, a condição de segurado e incapacidade laboral 

para obtenção da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença que a 

legislação previdenciária determina.As partes protestaram genericamente 

por provas e assim, considerando a natureza do seu objeto, entendo por 

bem deferir a perícia médica, a prova documental e a prova testemunhal, 

devendo a Secretaria observar, independentemente de despacho, o que 

dispõe os arts. 436 e 437 do Código de Processo Civil, abrindo vista à 

parte contrária para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia médica, NOMEIO como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258239 Nr: 1031-15.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Alessandro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)As partes protestaram genericamente por provas e assim, 

considerando a natureza do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia 
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médica, a prova documental e a prova testemunhal, devendo a Secretaria 

observar, independentemente de despacho, o que dispõe os arts. 436 e 

437 do Código de Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para 

manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, NOMEIO como perita-médica, independentemente de compromisso, 

a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica 

Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 

78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária deste Juízo 

proceder com o agendamento da perícia médica, bem como intimar a 

expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS(...)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000567-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TOMAZ PARRA BENITES JUNIOR (TESTEMUNHA)

ADEMAR ZAMPIERI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000567-71.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA 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 do 

autor. 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 endereço, junte um comprovante de 

residência 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, 22 de maio de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação 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)

 

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: 1000674-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEA FERNANDA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DONHA TEIXEIRA (RÉU)

EDSON DONHA RIBEIRO (RÉU)

 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 20 de julho de 2018, às 16h00, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Por entender que 

autocomposição seria a medida mais pertinente ao presente caso, máxime, 

por se tratar de rusga que envolve direitos de vizinhança, postergo a 

análise da tutela de urgência para após a audiência de conciliação. 

Portanto, acaso não haja acordo entre as partes, volva-me o processo 

imediatamente concluso. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’ 

Oeste – MT, 12 de junho de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246920 Nr: 1577-07.2017.811.0011

 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: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da requerida sobre a sentença de fls. 176/182, cujo 

dispositivo transcrevo: "... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na inicial para condenar Eva Alves do Nascimento ao pagamento 

de multa no importe de R$2.811,00 (dois mil, oitocentos e onze mil reais), 

nos termos do art. 258 da Lei 8069/90.Condeno a representada ao 

pagamento de custas e despesas processuais, se houver.Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 369 de 654



Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255495 Nr: 5802-70.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sonia Fonseca

 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:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 107/114, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo 

terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data desde a data 

do indeferimento administrativo, qual seja, 14 de novembro de 2017 (fl. 

19). Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I- Maria Sônia Fonseca; II- 

benefício previdenciário aposentadoria rural por idade; III- valor do salario 

mínimo; IV- 14 de novembro de 2017; V- salário mínimo; VI – 14 de 

novembro de 2017. Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, 

considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ 

(Lei Federal n.º 6.899/1981, Súmulas n.º 43 e n.º 148 do STJ, art. 406 do 

Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, a partir 

de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser atualizados em 

conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º 11.960/2009. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de trinta dias. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259175 Nr: 1508-38.2018.811.0011

 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: Giacomo Imperatori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estadi do Meio Ambiente / 

Sema-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 34,cujo teor 

transcrevo:"Cuida-se de ação anulatória de auto de infração ambiental c/c 

de tutela urgência cautelar ajuizada por Giacomo Imperatori em face da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.É cediço que a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente – SEMA configura órgão integrante da 

Administração do Estado de Mato Grosso, não possuindo, personalidade 

jurídica e, tampouco, capacidade de ser parte. Portanto, todos os atos por 

ela praticados são atribuídos à pessoa jurídica de direito público Estado de 

Mato Grosso.

Diante do exposto, determino que a parte autora emende a inicial, em 15 

(quinze) dias, a fim de que regularize o polo passivo da lide, integrando o 

Estado de Mato Grosso em substituição à Secretaria de Estado de Meio 

A m b i e n t e  –  S E M A ,  s o b  p e n a  d e 

indeferimento.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de junho 

de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486, Kleber de Souza Silva - OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, Flávia Silva Ribeiro - OAB:13.240-A, 

FRANCIELLY ª STORTI ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721, JOSE 

PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 514/515, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do exequente quanto aos valores depositados 

nos autos às fls. 478/481 e 502/504, para a conta bancária informada à fl. 

513, porquanto o advogado constituído possui poderes para receber e dar 

quitação (fl. 19).

Com relação ao pedido deduzido por Brandina Figueiredo de Aquino 

Soalheiro, às fls. 506/507, consistente no parcelamento da parcela da 

dívida que lhe cabe, urge mencionar que o Código de Processo Civil de 

2015, em seu art. 916, §7º, vedou expressamente a concessão do 

parcelamento às hipóteses de cumprimento de sentença..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80065 Nr: 2224-80.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar 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 o advogado do autor sobre a sentença de fls. 230/233, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido ao pagamento ao requerente Josimar de Souza o benefício de 

prestação continuada no montante de um salário mínimo vigente mensal. 

Para o início do benefício fixo a data do protocolo da ação, qual seja dia 19 

de junho de 2009.

 Por força do artigo 1.288 da CNGJ DECLARO: I – Josimar de Souza; II – 

benefício previdenciário de amparo assistencial; III - no valor do salário 

mínimo vigente; IV – 19 de junho de 2009; V - no valor do salário mínimo 

vigente; VI - 19 de junho de 2009.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172191 Nr: 4313-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPS, RASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 187, cujo teor 

transcrevo:"Conforme manifestação do exequente à fl. 182, vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial.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 
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integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte executada ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais 

penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias.P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 

13 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254855 Nr: 5542-90.2017.811.0011

 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: Azur Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 58, cujo teor 

transcrevo:"Perlustrando atentamente a petição inicial e os documentos 

encartados no decorrer na instrução, verifico que a presente ação 

deveria versar acerca da aposentadoria rural por idade na modalidade 

híbrida e não na forma postulada na peça madrugadora. Desse modo, em 

obediência ao art. 10 do Código de Processo Civil que veda a prolação da 

chamada “decisão surpresa”, que se caracteriza como aquela com base 

em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício, determino a intimação da parte autora para que 

adeque o pedido formulado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento.Decorrido prazo e regularizado o pleito inicial, 

intime-se a Autarquia Federal para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo e sem manifestação, certifique-se e 

façam-me conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256564 Nr: 321-92.2018.811.0011

 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: Cleverson Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Penha - OAB:SP / 

253.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação 

do executado. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Henrique Rezende Iunes 

de Sousa - OAB:12867, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, José 

Carlos Menegatti - OAB:12029, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:10070, Marcus Vinicius de Carvalho Rezende Reis - 

OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO NUNES - OAB:38540, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683

 Intimar o advogado do Banco do Brasil S/A, DR. Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira, para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, os argumentos 

tecidos nos expedientes de fls. 1887/1888, porquanto até o presente 

momento o Banco não se atentou que Edna Ederli Coutinho é a Juíza de 

Direito que preside esta demanda de recuperação judicial, que tem como 

partes requerentes as recuperandas Supermercado Capixaba Ltda –Epp, 

Castelão Supermercado Ltda e Castelão Supermercado Ltda –Epp e como 

requerido a Universalidade de Credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Henrique Rezende Iunes 

de Sousa - OAB:12867, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, José 

Carlos Menegatti - OAB:12029, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:10070, Marcus Vinicius de Carvalho Rezende Reis - 

OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO NUNES - OAB:38540, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683

 Intimar os advogados das partes que a assembléia anteriormente 

designada para os dia 22/06 e 29/06 foram redesignadas para os dias 

24/07/2018, às 08h00min, em primeira convocação, e em 31/07/2018, às 

08h00min, em segunda convocação, a ser realizada no auditório do 

Mirassol Palace Hotel, localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 

n.º 4232, Centro, Mirassol D’Oeste – MT, conforme R. Decisão de fls. 

1893, cujo dispositivo transcrevo:"...N’outro giro, considerando-se o teor 

da manifestação do Administrador Judicial anexada à fl. 1.889, convoco a 

assembleia-geral de credores para a deliberação a respeito do plano de 

recuperação judicial, que deverá se realizar em 24/07/2018, às 08h00min, 

em primeira convocação, e em 31/07/2018, às 08h00min, em segunda 

convocação, a ser realizada no auditório do Mirassol Palace Hotel, 

localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, n.º 4232, Centro, 

Mirassol D’Oeste – MT.Expeça-se edital, com urgência, para conhecimento 

dos credores e terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, 

contendo a advertência de que os credores deverão observar os 

preceitos do § 4º do art. 37 da LRF.Intimem-se as recuperandas para que 

providenciem a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191 LRF) e 

comprovar sua circulação nos autos, atendo-se ao prazo de antecedência 

mínima de 15 dias exigido pelo art. 36, caput, da LRF.Deverá, a Secretaria, 

disponibilizar o expediente no Diário da Justiça eletrônico, para maior 

alcance e publicidade dos atos.Saliento que as publicações deverão ser 

feitas no Diário Oficial do Estado (IOMAT) e DJE a fim de dar publicidade ao 

ato.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 
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Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:24344/0, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Fernando Freitas 

Fernandes - OAB:19.171, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 Intimar a Advogada Amanda Gonçalves Da Silva que os autos se 

encontram-se na secretaria à disposição de cópias, conforme solicitado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-82.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para REITERAR a manifestação de Id. 13587817, uma vez que não 

houve a juntada da petição em pdf, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 15 de junho de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 25/09/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 25/09/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 14 de junho de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 257318

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Edislaine 

da Silva Vascão, João Veslivaldo Gaspar, Alex Geovany Caxito do Amaral 

e procedido o interrogatório da parte ré Erik Fernando da Silva. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A vítima solicitou a revogação das medidas protetivas anteriormente 

deferidas em seu favor.

A defesa e o Ministério Público desistem da oitiva das demais 

testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que a vítima solicitou a retirada das medidas protetivas 

deferidas em seu favor, revogo-as.

Homologo a desistência da oitiva das demais testemunhas.

De outro modo, a considerar que esta não mais teme o denunciado, e que, 

pelo tempo em que está detido, aproximadamente 04 (quatro) meses, já 

teria obtido direito à progressão de regime acaso condenado em regime 

fechado, tenho como desarrazoada sua prisão, configurando-se excesso 

de prazo.

Outrossim, finalizada a instrução processual, igualmente não tenho como 

necessária a prisão do custodiado, até porque voltará a cumprir pena no 

executivo de pena CI 253459.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado.

Extraia-se cópia desta decisão com posterior remessa aos autos CI 

253459.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Sai a vítima intimada desta decisão.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Valdinei Rodrigues Salgueiro

Advogado

Igor Cristhian Adriano Salgueiro

Advogado

Erik Fernando da Silva

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259290 Nr: 1560-34.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vinicius da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiiz emilio tolon - 

OAB:20011/e, marlucia alves de souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 259290

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUIZ VINÍCIUS 

DA SILVA, por satisfazer 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.

 Cite-se o acusado 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 ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido 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, o acusado poderá 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.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256227 Nr: 147-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 256227

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 17h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 249418 Nr: 2794-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 249418

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 14h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 250795 Nr: 3427-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Fernandes Bugari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 250795

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 14h50min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 253555 Nr: 5014-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253555

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 15h50min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 203184 Nr: 769-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 203184

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 16h30min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 239708 Nr: 2679-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 PROCESSO/CÓD. Nº 239708

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 15h10min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 257040 Nr: 516-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 PROCESSO/CÓD. Nº 257040

 Vistos, etc.

Primeiramente, tendo o réu comparecido à audiência de suspensão 

condicional do processo, e, posteriormente, rogado nos autos por 

intermédio de advogado constituído, dou-o como citado.

Conseguinte, considerando que o réu não cumpriu com as condições que 

lhe foram impostas, e ainda, compareceu aos autos pugnando pela 

revogação da suspensão processual e consequente prosseguimento do 

feito, REVOGO o benefício concedido nos termos do artigo 89, §7º da Lei 

9.099/95, dando regular andamento ao processo.

Nesse sentido, intime-se a defesa para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Na resposta, o acusado poderá 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.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 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.: 211476 Nr: 2309-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 12 de junho de 2018, às 15h25min.

Autos n°: 211476

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Máximo Frutuoso Constatino. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias.

Nada mais, por mim, Bianca C. Modesto, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Jorge Antônio Gonçalves Junior

Advogado

Máximo Frutuoso Constantino

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 14 de junho de 2018, às 14h20min.

Autos n°: 186271

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Cleonice 

Pateis Ferreira. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o réu não foi localizado para intimação, consoante 

certidão de fl. 141, decreto sua revelia e o feito seguirá sem a sua 
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presença.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257133 Nr: 539-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 14 de junho de 2018, às 14h.

Autos n°: 257133

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Viviane 

Sousa Santos, Roselaine da Costa, Marlene dos Reis da Silva e procedido 

o interrogatório da parte ré Oscar Merici. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Saliente-se que a vítima K. W. S. V. foi ouvida no período da manhã, 

mediante depoimento sem dano, estando este magistrado, o réu, seu 

defensor e o Ministério Público em outra sala, com CD áudio-visual 

acostado aos autos.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando os indícios de omissão de socorro praticados pela 

testemunha Roselaine da Costa, extraiam-se cópias dos autos com 

remessa ao Ministério Público para a adoção das medidas que entender 

cabíveis, informando a este Juízo as providências adotadas.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Oscar Merici

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 12 de junho de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 241664

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Alzira, 

Márcia, Liliane, Jeferson, Gustavo e Suely. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público assevera que a testemunha seria Rosiane Paiva 

Siqueira da Silva, indicada na certidão de fl. 190.

A defesa desiste da oitiva das testemunhas Karina Fátima Soares Ramos 

e Etiene Rafaela e insiste nas demais.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando o novel endereço da vítima constante à fl. 166, expeça-se 

carta precatória, consignando 30 (trinta) dias para cumprimento.

Tendo em vista que precatória não suspende a instrução processual, dou 

seguimento ao feito.

Homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas Karina e 

Etine.

Abram-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste, em 05 

(cinco) dias, sobre as testemunhas Renata e Sheila. Fornecido os 

endereços, intime-se ou depre-se.

Designo audiência para o dia 22/08/2018, às 16:20h.

Intime-se a testemunha Rosiane Paiva Siqueira da Silva.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

Josias Valerio dos Reis

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238457 Nr: 2013-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rellington Inácio Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 13 de junho de 2018, às 14h.

Autos n°: 238457

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Douglas 

Procópio da Silva, Anderson da Silva Nunes, Luzia Antônia Procópio da 

Silva, Vânia da Rocha Freitas, Edmar Teixeira, Miguel Francisco Xavier, 

Claudinei Tolo e procedido o interrogatório da parte ré Rellington Inácio 

Patrício. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha Velisvaldo.

A defesa desiste da oitiva das testemunhas Mislaine e Cássio.
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DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência das testemunhas Velisvaldo, Mislaine e 

Cássio.

Com o retorno da missiva expedida para a oitiva do Policial Velisvaldo, 

declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Nilson Tomaz da Silva Junior

Advogado

Rellington Inácio Patrício

Parte ré

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 12 de junho de 2017, às 17h.

Autos n°: 172734

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Jackson Rodrigues dos Santos. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Oficie-se ao Lar Cristão de Mirassol D’Oeste para que informe, em 05 

(cinco) dias, o período em que o recuperando esteve internado no mesmo.

Após a juntada da resposta, vistas à defesa e Ministério Público para 

manifestação, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Jackson Rodrigues dos Santos

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253314 Nr: 4897-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 13 de junho de 2018, às 16h50min.

Autos n°: 253314

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Carlindo 

Francisco de Paula, Marcos Vinicius da Silva Oliveira e procedido o 

interrogatório da parte ré Gilson Pedro da Silva. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha Klever.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da vítima.

Solicite-se a devolução da precatória destinada à oitiva da testemunha 

Klever, sem cumprimento.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Giselda de Andrade Rodrigues

Advogada

Gilson Pedro da Silva

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257040 Nr: 516-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Intimar o advogado Edson Gomes de Carvalho, para que no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas proceder com a devolução do processo nº 257040.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257040 Nr: 516-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 PROCESSO/CÓD. Nº 257040

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o acusado Rodolfo Gonçalves da Silva, aceitou a 

proposta de suspensão condicional do processo, conforme ata de 

audiência de fls. 100/102, determino que seja desmembrado os autos 

quanto ao réu Fábio REIS DE Souza, extraindo-se fotocópias e 

procedendo-se nova distribuição.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 257040 Nr: 516-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gonçalves da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Suspensão Condicional do Processo.

Dia 04 de abril de 2018, às 15h.

Autos n°: 252513, 257040, 224483, 255053, 241550, 219513, 256668, 

256347, 254088 e 239392.

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Ministério Público e os Defensores das 

partes rés e estes, do acadêmico de direito Fábio Henrique Santos Alves.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 Antes de iniciar a audiência instrutória, foi passada a palavra ao Ministério 

Público que efetuou/retificou proposta de suspensão condicional do 

processo, de acordo com a lei 9.099/95. São as seguintes condições a 

serem cumpridas pela parte denunciada durante o período de suspensão 

de 02 (dois) anos:

• Condições gerais, para todos:

a) Deverá comparecer mensalmente a este Juízo, entre os dias 01 (um) e 

10 (dez) de cada mês.

b) manter seu endereço sempre atualizado nos autos;

c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

prévia autorização do juízo;

d) Não frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres, tampouco consumir bebida alcoólica em local público ou 

frequentar bocas de fumo;

e) Comparecer em Juízo sempre que intimado para tanto;

f) doar o valor eventualmente pago a título de fiança em conta do Conselho 

da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

• Condições individualizadas:

Gabriel Silva da Rocha (CI 241550)

a) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/05/2018, a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Daniel Melo Oliveira (CI 256668)

b) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/05/2018, a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Jhonatan Figueiredo dos Santos (CI 219513)

f) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Rodolfo Gonçalves da Silva (CI 257040)

g) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

 Paulo Roger Brito Cristante (CI 256347)

h) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.925,00 (hum mil 

novecentos e vinte e cinco reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas 

de R$ 80,20 (oitenta reais e vinte centavos), com início da primeira parcela 

para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

José Ivair Ferreira (CI 224483)

i) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos 

e vinte reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 109,16 

(cento e nove reais e dezesseis centavos), com início da primeira parcela 

para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Cenira Vicente da Silva (CI 254088)

j) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.732,50 (hum mil setecentos 

e trinta e dois reais e cinquenta centavos) em única parcela para o dia 

10/05/2018 a ser depositada na conta do Conselho da Comunidade Banco 

do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, 

devendo a parte denunciada acostar cópia do comprovante de depósito 

nos autos após cada pagamento.

Vinícius Leso Lima (CI 255053)

k) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.362,00 (hum mil trezentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

56,75 (cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

David Soares Bezerra (CI 252513)

l) Efetuar o pagamento da importância de R$ 862,00 (oitocentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

35,91 (trinta e cinco reais e noventa e um centavos), com início da primeira 

parcela para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Renan dos Santos Almeida (CI 239392) – Juizado Especial Criminal

m) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/05/2018 a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos etc.

Recebo a denúncia acaso ainda não recebida.

Estando presentes os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95, tendo o crime 

pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano, verificando que a 

parte acusada hodiernamente não está sendo processada e presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, 

considerando que a parte acusada aceita a proposta de suspensão 

condicional do processo, HOMOLOGO o referido acordo, declarando 

SUSPENDO o processo e submeto a parte acusada a período de prova de 

dois anos, não correndo a prescrição durante esse prazo, sob as 

condições acima determinadas pelo ilustre representante ministerial.

Expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições assumidas 

pela parte ré, arquivando-se provisoriamente o feito.

Vincule-se valor de fiança a estes autos e transfira-o para a conta do 

Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Em sendo apontado o inadimplemento de quaisquer das condições, 

certifique-se, intimando-se a parte ré para voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou apresentar justificativa pelo descumprimento, 

mediante advogado ou Defensor Público.

Se a parte ré não for localizada, ou não voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou não apresentar qualquer justificativa, 

certifique-se, encaminhando-se os autos conclusos.

Escoado o prazo de suspensão, 04/04/2020, certifique-se o cumprimento 

de todas as condições e concluso, anotando-se em sistema de controle.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Bianca C. Modesto, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto
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 Promotor de Justiça

 Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Juliano Barreto Lopes

Advogado

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

David Soares Bezerra

Parte ré

José Ivair Ferreira

Parte ré

Rodolfo Gonçalves da Silva

 Parte ré

 Vinicius Leso de Lima

Parte ré

 Gabriel Silva da Rocha

Parte ré

 Jhonatan Figueiredo dos Santos

Parte ré

 Daniel Melo Oliveira

 Parte ré

 Paulo Roger Brito Cristante

Parte ré

 Cenira Vicente da Silva

Parte ré

 Renan dos Santos Almeida

Parte ré

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.° 8/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a presente RETIFICAÇÃO do Edital N. 

7/2018/DF/NM, disponibilizado no DJE nº 10273 de 12/06/2018 e publicado 

em 13/06/2018, referente CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL do FORO 

EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM, conforme segue:

ONDE SE LÊ: "I) 18/06/2017 às 9h no Serviço Notarial de Registro Civil de 

Santa Rita do Trivelato-MT".

LEIA-SE: "I) 18/06/2018 às 9h no Serviço Notarial de Registro Civil de 

Santa Rita do Trivelato-MT".

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital N. 7/2018/DF/NM, que 

dispõe sobre a realização de Correição Ordinária no 1º Ofício da Comarca 

de Nova Mutum e no Serviço Notarial de Registro Civil de Santa Rita do 

Trivelato-MT, Serventias Extrajudiciais da Comarca de Nova Mutum.

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 doze dias 

do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

Nova Mutum, 12 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

EDITAL N.° 9/2018/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 no disposto nos Artigos 8º 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 

CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum 

da Comarca de Nova Mutum.

DESIGNAR as datas de 28 e 29/06/2018, das 9h às 18h para correição no 

CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum 

da Comarca de Nova Mutum.

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 c

orreicionais, oportunidade em que serão resolvidas todas as reclamações 

e sugestões que forem apresentadas.

 DETERMINA que a Gestora Judiciária 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 treze dias 

do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

Nova Mutum, 13 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

EDITAL N.° 10/2018/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, REDESIGNANDO as datas anteriormente 

estabelecidas pelo Edital N. 7/2018/DF/NM, retificado pelo Edital N. 

8/2018/DF/NM.

Redesigna as seguintes datas para correição:

I) 03/08/2018 às 9h no Serviço Notarial de Registro Civil de Santa Rita do 

Trivelato-MT;

II) 13/08/2018 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. Nova Mutum, 15 de junho 

de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 31/2018/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. 8º da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC);

RESOLVE:

I – REALIZAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA no CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum da Comarca de Nova Mutum, 

na forma da SEÇÃO 3 – Roteiro de Correição, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC);

II – DESIGNAR o Senhor Sandro Artur Belló, assessor de gabinete I, para 

secretariar os trabalhos correicionais.
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III – INFORMAR que durante a realização da correição não haverá qualquer 

tipo de interrupção do expediente do setor.

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 do setor 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 as datas de 28 e 29/06/2018, das 9h às 18h para 

correição no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania do Fórum da Comarca de Nova Mutum.

VI – DETERMINAR aos responsáveis pelos serviços que preparem e 

deixem à disposição da equipe correicional todos os livros, pastas e 

papéis da serventia.

VII – 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, ao Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC 

– TJMT, 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, 13 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 34/2018/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);

CONSIDERANDO o teor da Portaria N. 29/2018/DF/NM que designou datas 

para a realiação de 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

 RESOLVE:

I – REDESIGNAR AS DATAS DE REALIZAÇÃO DA 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 – REDESIGNAR para o dia 03/08/2018 às 9h para correição no Serviço 

Notarial e Registro Civil de Santa Rita do Trivelato-MT.

III – REDESIGNAR para o dia 13/08/2018 às 9h para correição no 1º Ofício 

de Nova Mutum-MT.

IV – MANTER as demais disposições estabelecidas na Portaria N. 

29/2018/DF/NM.

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, 15 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez c.c. Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada 

por Vilma da Silva Ximenes, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS. Antes da análise do pedido liminarmente formulado, 

evidentemente para averiguar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários a concessão do benefício pleiteado, INTIME-SE a parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos seu Extrato CNIS 

(Extrato de Vínculos e Contribuições à Previdência) e cópia da CTPS. 

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 08 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000839-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Valdenor Francisco dos Santos (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos da 

legislação vigente e em cumprimento a r. decisão id. 13642210, impulsiono 

estes autos para intimar a parte interessada acerca do teor da referida 

decisão, notadamente no que se refere a intimação da testemunha, in 

verbis: "cabe ao Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, 

sob pena de considerar o não comparecimento como desistência, nos 

ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo 

o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de 

intimação por oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de 

acordo com a legislação". Caso comprove a necessidade de intimação 

pessoal, 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. Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1000930-27.2018.8.11.0086 REQUERENTE: 

ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA REQUERIDO: LINDALVA APARECIDA DA 

SILVA Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das 

custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, conclusos para deliberação. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 
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providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de junho de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 22374 Nr: 196-84.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irrigaplante Comércio e Representações Ltda, 

Dorival Jose Bertuol, Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tetilla Moreira Gewehr 

- OAB:MT 17.967, Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gustavo Salvador 

Kauffman - OAB:168804/SP, Hermano de Villemor Amaral - 

OAB:109.098-A SP, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que o acordo entabulado entre as 

partes data de 28.7.2011 (fls. 431/432), com homologação na data de 

02.05.2012, conforme sentença à fl. 440, desta forma considerando o 

lapso temporal, intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pleito à fl. 447, sendo que o silêncio 

será interpretado como concordância.

Sem manifestação, ou, havendo concordância, expeça-se o necessário a 

baixa da hipoteca, com manifestação em sentido contrário, 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.: 76081 Nr: 4658-69.2013.811.0086

 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: Paola Fernanda Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edinaldo Ortiz dos Santos - 

OAB:16230/O OAB MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Sônia de Fátima 

da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.

De proêmio, suspendo a realização da solenidade outrora aprazada, 

considerando o manifestado pela Advogada da parte Requerente à fl. 95.

Ademais, intime-se, pessoalmente, a parte Autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114390 Nr: 958-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Erison Zavelinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Constância de Oliveira, Katiuli Moura 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Feitosa Beltrão - 

OAB:MS/12.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Considerando o a ausência da testemunha e do advogado, 

devolvo a missiva. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44729 Nr: 4076-11.2009.811.0086

 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: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Guerino 

Ferrarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb 

(Torbay Gorayeb Advocacia) - OAB:MT 6.351, Janaína Pedroso Dias 

de Almeida - OAB:MT 6.910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:MT 

3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Sem adv. - 

OAB:

 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. 47/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 346-79.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMQ, IBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que 

compareça à Secretaria da Primeira Vara a fim de assinar e retirar o 

Termo de Guarda expedido, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51366 Nr: 2397-05.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍLdP, JCdP, MVLdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que 

compareça à Secretaria da Primeira Vara a fim de assinar e retirar o 

Termo de Guarda expedido, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89463 Nr: 4685-81.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Alberto Della Mea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 185v°, considerando a possibilidade de transação entre 

as partes.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79717 Nr: 2821-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 66v°, considerando a possibilidade de transação entre 

as partes.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48248 Nr: 3669-68.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Maria Francisco RizzoBoehm, 

Norberto Cambri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77246 Nr: 814-77.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Elson Boehm, Norberto Cambri, 

Maria Francisco RizzoBoehm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84399 Nr: 1620-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Goçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Embargos 

à Execução proposta pelo proposta pelo Município de Nova Mutum/MT, em 

desfavor de Paulo Henrique Gonçalves da Silva, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela Embargada (Exequente) à fl. 1.818, nos autos da Ação 

de Execução Contra a Fazenda Pública n. 3446-81.2011.811.0086 – 

Código n. 52431, acrescendo a este honorários de 10% (dez por cento), 

de acordo com decisão de fls. 1.819, dos autos em apenso.CONDENO a 

embargante em ato atentatório a dignidade da justiça, arbitrando multa de 

5% do valor da causa, com fundamento no art. 918, parágrafo único, do 

CPC. CONDENO a parte Exequente ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da ação atualizado, 

conforme art. 85 do Código de Processo Civil, em consonância com o 

posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – 

EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLA 

CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a condenação de 

honorários advocatícios na ação de execução e nos embargos à 

execução, haja vista a natureza autônoma destes.” (TJMT – APL 

177208/2015 - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Dirceu dos 

Santos – Julgamento: 24.02.2016 – Publicação: 29.02.2016).Sem custas, 

na forma da Lei.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da 

Ação de Execução Contra a Fazenda Pública n. 3446-81.2011.811.0086 – 

Código n. 52431.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91116 Nr: 637-45.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBdS, DFOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post 

Mortem” ajuizada por Rosemeri Aparecida Ornes, em desfavor de Hugo 

Batista da Silva, Douglas Fernando Ornes Celestino e Fátima Daniele 

Ornes Celestino.

 Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos necessita 

de maior elucidação dos fatos e no intuito de evitar eventuais alegações 

de cerceamento de defesa, defiro o pleito de fls. 40 e determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 

357, V, do Código de Processo Civil.

Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 26 de julho de 2018, 

às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Intime-se pessoalmente a parte Autora, uma vez que patrocinada pela 

Defensoria Pública.

 Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne à intimação das testemunhas, determino sejam estas 

intimadas por oficial de justiça, no caso de patrocínio da causa pela 

Defensoria Pública, conforme o art. 455, § 4°, IV, do Manual de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92197 Nr: 1317-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NERIS DA SILVA – ME 

(ELETRONICA JC ANTENAS), FRANCISCO NERIS DA SILVA

 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:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 
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Exequente às fls. 46/47, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.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.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90494 Nr: 240-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO APARECIDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 65, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.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.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25586 Nr: 20-08.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, MMC, MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda e 

declaração de operações imobiliárias – DOI da parte Executada, através 

do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo Exequente às fls. 142/143, 

vez que, não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida 

privada da parte Executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem 

dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na 

capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 

477 da CNGC/MT.Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada, pelo Sistema Renajud, efetuando a restrição de 

transferência do bem imóvel.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.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 1097-18.2005.811.0086

 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): Fabiano Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARTURO RESENDE 

URRESTA - OAB:PR 37298, Fernando Muniz Santos - OAB:22384/PR, 

Hianae Schramm - OAB:30944/PR, Jailine Franciele Frasson - 

OAB:MT 7.724, Luiz Fernando Araújo Pereira Junior - OAB:PR 

25.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 112, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77641 Nr: 1158-58.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCdCL-M, MIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, defiro o requerido pela parte Exequente à fl. 78, notadamente 

a inserção de restrição judicial no bem móvel descrito no documento à fl. 

63, em desfavor da parte Requerida, via Sistema Renajud, em 

conformidade com a decisão às fls. 56/57.

Lado outro, defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 78 dos autos, 

com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 186-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 37, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Determino, ainda, a pesquisa sobre 

bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, efetuando a 

restrição de transferência do bem imóvel.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.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40603 Nr: 3461-55.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girardi & Girardi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 48, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Determino, ainda, a pesquisa sobre 

bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, efetuando a 

restrição de transferência do bem imóvel.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.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71689 Nr: 201-91.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instaladora Eletrica Forte Luz Ltda., Allan 

Carlos Guissoni Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 105, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Assim, intime-se a parte Exequente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 567-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Neves da Silva Me, Jucilene Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 113, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Assim, intime-se a parte Exequente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73703 Nr: 2222-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Gomes de Moraes - ME 

(Ranchão), Cide Mariotti

 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:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 74, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Assim, intime-se a parte Exequente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28536 Nr: 1432-37.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Karnoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:SP 56.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente às fls. 93/94, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Assim, intime-se a parte Exequente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50708 Nr: 1761-39.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair L. Faccio & Cia Ltda - EPP, Jair Luiz Faccio, Jailson 

Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Katrina N. Albarado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente às fls. 62/63, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo.Assim, intime-se a parte Exequente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO AMARAL JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão/Restabelecimento de 

Auxílio Doença c.c. Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por 

Francisco do Amaral Junior em desfavor de Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS. Antes da análise do pedido liminarmente formulado, 

evidentemente para averiguar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários a concessão do benefício pleiteado, INTIME-SE a parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos seu Extrato CNIS 

(Extrato de Vínculos e Contribuições à Previdência), bem como 

comprovante de indeferimento da concessão ou prorrogação do benefício 

pela via administrativa. Após, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-59.2018.8.11.0086

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:

AURELI DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em desfavor de Aureli 

de Campos. A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a 

parte Requerida Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação 

fiduciária do bem descrito na exordial. A parte Requerente alega que a 

parte Requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, 

pelo que fora constituída em mora por meio de notificação, devidamente 

encaminhada para o endereço constante no contrato. Requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

indicado. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois 

bem. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da inicial e da prova 

convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida mediante 

notificação devidamente encaminhada para o endereço constante no 

contrato. Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar 

requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que recolha a diligência de citação, no prazo de 10 (dez) 

dias, bem como comprove nos autos o devido pagamento das custas 

iniciais devidas, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, 

ato contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 

05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WAGNER PESSATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro 

a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000751-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DO CARMO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. No que concerne a comprovação dos efeitos da mora 

tenho como ausente, uma vez que, o “Aviso de Recebimento” acostado 

aos autos, encaminhado ao Requerido, informa que a correspondência 

não fora entregue (não procurado) de modo que, não constituído os seus 

efeitos. Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida 

fora devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas as 

providências devidas para tal fim, uma vez que o documento acostado aos 

autos não demonstra de maneira cabal a notificação quanto à mora. 

Quanto ao instrumento de protesto, frisa-se ainda que a jurisprudência tem 

se posicionado no sentido de que para a aceitação de notificação ficta 

deve o postulante demonstrar que esgotou todos os meios possíveis que 

dispunha para localizar o devedor, o que não ficou comprovado. Neste 

sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - 

RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em 

mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não 

houve qualquer tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no 

novo endereço por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato. 

(...) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do 

protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (...)” (TJMT - Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 12 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO ANTONIO KOHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade 

com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Arnildo Antonio Kohler, em 

desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Com a inicial, juntou 

dentre os documentos a comprovação da negativa de concessão do 

benefício pela via administrativa. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. Nos termos do art. 71, da Lei n. 

10.741/03 (Estatuto do Idoso), dê-se prioridade na tramitação do feito. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. No que 

concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, 

tenho pelo indeferimento, tendo em vista que não vislumbrei, a priori, a 

manifesta existência de probabilidade do direito, nos termos exigidos pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, partindo da premissa de 

que para almejar o benefício há que se comprovar os requisitos exigidos 

por Lei, especialmente o exercício de trabalho rural, não se pode concluir, 

ao menos em sede de cognição sumária, que se faz presente a 

probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA. TUTELA ANTECIPADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

(...) Não obstante o magistrado esteja autorizado pelo ordenamento jurídico 

a julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de provas que 

entenda desnecessárias à formação do seu convencimento, com 

fundamento nos arts. 131 e 330, I, do Código de Processo Civil, a prova 

testemunhal, de modo geral, nos casos em que trabalhador rural pleiteia a 

concessão do benefício da aposentadoria por idade, com base no art. 143 

da Lei 8.213/91, apresenta-se como essencial para comprovar o período 

trabalhado como rurícola. Precedentes. 5. Agravo de instrumento provido.” 

(AG 2002.01.00.038405-5/MG, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto, 

Segunda Turma, DJ de 11/06/2003, p. 37). Por assim sendo, a apreciação 

do pedido liminar não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento 

deste medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência vertido na inicial, forte no 

art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida 

para que, querendo, responda a presente ação, no prazo legal. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte Autora para, no prazo legal, 

apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000405-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANDRE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in 

status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 

do Manual de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 

98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para 

após a realização de perícia médica, haja vista a necessidade de 

corroborar a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse 

sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização do profissional, bem 

como pelo fato de que o Médico nomeado é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, determino o encaminhamento ao perito 

nomeado de cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. Outrossim, sem 

prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? 3. A parte pericianda tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética? 4. Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? 5. A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? 7. A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 08 de junho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001104-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Rosenir 

Nunes de Oliveira, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a emenda da petição inicial para fins de acostar aos autos a 

comprovação do indeferimento de concessão ou prorrogação do benefício 

pleiteado, pela via administrativa. Em igual prazo, a parte postulante 

também deve instruir o feito com o seu Extrato CNIS (Extrato de Vínculos e 

Contribuições à Previdência). O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de junho de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000829-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MANTOVAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Tutela de Urgência ajuizada por Odair Mantovan 

Júnior, em desfavor de Banco Santander S/A. Vislumbra-se dos autos que 

a parte Autora postulou ao final pela desistência da ação, pugnando, 

portanto, pela extinção do feito. Nestes termos, tendo em vista que sequer 

houve a citação da parte Requerida, HOMOLOGO a desistência requerida 

pela parte postulante, e por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes pela parte Autora. 

Incabíveis honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 

de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. No que concerne à comprovação dos efeitos da mora 

tenho como ausente, uma vez que da análise dos “Avisos de 

Recebimento” acostados aos autos, nenhum foi efetivamente entregue ao 

Requerido, de modo que o primeiro AR foi devolvido por motivo de 

“endereço não abrangido para entrega domiciliar” e o último foi 

encaminhado para endereço diverso daquele constante no contrato. 

Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas todas as 

providências devidas para tal fim, vez que os documentos dos autos não 

demonstram de maneira cabal a notificação quanto à mora. Quanto ao 

instrumento de protesto, frisa-se ainda que a jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que para a aceitação de notificação ficta deve 

o postulante demonstrar que esgotou todos os meios possíveis que 

dispunha para localizar o devedor, o que não ficou comprovado. Neste 

sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - 

RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em 

mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não 

houve qualquer tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no 

novo endereço por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato. 

(...) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do 

protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (...)” (TJMT - Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Em igual prazo, deve a parte postulante comprovar nos autos 

que efetuou o devido recolhimento das custas processuais. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de junho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAM WUILIAM MOCELIN E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARVAL BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte postulante a fim de emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

para fins de instruir o feito com o devido instrumento procuratório. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

MARIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca dos argumentos expedidos em sede de 

contestação pelo Município de Nova Mutum/MT, requerendo o que 

entender de direito. Certifique a senhora gestora acerca da citação do 

Estado de Mato Grosso. Em caso negativo, proceda com a citação. Após a 

manifestação ou o decurso do prazo, voltem-me conclusos imediatamente. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 

12 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS CONVENIENCIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Determino a suspensão dos autos por 15 dias, após a 

parte autora para aclarar o que pretendo com o acordo juntado aos autos, 

tendo em vista que este mantém a alienação fiduciária. Sai a parte nesse 

ato intimada que caso não se manifeste em 15 dias, será homologado o 

acordo dos autos e extinto o processo com resolução do mérito. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de junho de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102996 Nr: 2120-76.2017.811.0086

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.B.Domingues Nicolau Cia LTDA ME, 

ROSEMARI BEZERRA DOMINGUES NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as custas e taxas judiciais foram recolhidas conforme 

comprovante de fls. 35/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80304 Nr: 3462-30.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Holzhausen Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 90, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 
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no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 1952-11.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Antonio de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, impulsiono estes autos para intimar pessoalmente a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

penade extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82096 Nr: 173-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 91, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 12425 Nr: 1259-47.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Arinos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, por seus advogados, para que tomem ciência do 

retorno dos autos em epígrafe a primeira instância, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27583 Nr: 580-13.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandra Dal Molin, Sergio Luiz Dal Molin., 

Marlene Ernesta Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Felipe Evaristo dos Santos Galea - OAB:OAB/SP 

220.280, José Carlos Dias Neto - OAB:8.412-A, Paulo Almeida Vilela 

- OAB:9538, Raquel Mansanaro - OAB:SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristiane Heck 

Lazarini Faxo - OAB:59.455/RS, Maria Cristina Lozovey - OAB:18267, 

Nevio Manfio - OAB:4.390-A/MT, Tiane Vizotto - OAB:MT 12.679-B

 Considerando a correspondência devolvida a fl. 335, impulsiono o 

processo com a finalidade de Intimar a parte executada, por seu advogado 

(a), acerca da penhora on line efetivada nos autos, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118785 Nr: 3138-98.2018.811.0086

 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: Gleici Cardoso de Souza Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Município 

de Nova Mutum - MT - OAB:, Procuradoria Federal no Estado de 

Mato Grosso - PF/MT - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida pela requerente GLEICI CARDOSOS DE SOUZA 

ORLANDO para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Secretário de Estado de Saúde, a obrigação de fazer consistente em 

providenciar por conta do Sistema Único de Saúde – SUS ou através de 

fornecedor da rede particular (sem licitação), a transferência da autora a 

um hospital que lhe proporcione uma vaga em unidade de terapia intensiva 

– UTI, com unidade de terapia intensiva neonatal, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.DETERMINO AINDA, ao MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM que 

efetue no mesmo prazo, o transporte da autora até o Hospital indicado 

pela Secretaria Estadual de Saúde.O requerido deverá cumprir as 

determinações acima no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da intimação desta decisão.Para o efetivo cumprimento da medida, 

intimem-se os requeridos para que cumpram a decisão, inclusive via fax, 

nos termos do artigo 264 do CPC, notificando-se ainda, com urgência, o 

Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, para que, imediatamente, 

cumpra a liminar.Na mesma oportunidade, citem-se os requeridos para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, sob pena de revelia.Em caso 

de descumprimento da medida, estabeleço multa diária no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a incidir a partir da ciência desta decisão, nos 

termos do artigo 500 do Código de Processo Civil.Presentes os requisitos 

dos artigos 98 e 99 do CPC, defiro a gratuidade da justiça.Cumpra-se, com 

urgência, servindo a presente como mandado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76163 Nr: 4735-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSF, NCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO FISCHER, Cpf: 00710380194, 

brasileiro(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$ 29.957,66 (Vinte e nove mil e 

novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis 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: As partes acordaram nos autos 244/2007 que tramitou 

no Juízo de Tangará da Serra/MT que o executado deveria pagar a título 

de alimentos o valor correspondente a 35% do salário mínimo vigente. 

Ocorre que o executado não vem cumprindo regularmente a sua 

obrigação alimentar, razão que ensejou a presente execução pelo rito do 

artigo 733 do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte autora e este juízo não lograram 

êxito na sua localização, mesmo tendo sido efetuadas buscas pelos 

sistemas informatizados e órgãos conveniados, DETERMINO que seja o 
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mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, do 

CPC.Decorrido o prazo para pagamento da obrigação alimentar, 

certifique-se o decurso de prazo e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

abra-se vistas ao Ministério Público.Por fim, tornem os autos conclusos 

para decisão.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Nova Mutum, 15 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32142 Nr: 2-65.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Delair de Matos, Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo requerido às fls. 173, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 4227-64.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Lachmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTM MAQUINAS E USINAGENS LTDA ME, Bano 

Itau Unibanco S/a, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a requerente informou às fls. 35 que não disporia de 

condições para efetuar a caução para o cumprimento da tutela de 

urgência concedida às fls. 24/26, REVOGO a respectiva concessão da 

tutela, ante a ausência de caução apresentada pela parte autora, em 

razão do disposto no artigo 300, § 1°, do Código de Processo Civil.

Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 14/09/2018, às 

13 hrs 00 min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial bem como INTIME-OS 

para que compareçam ao ato designado acompanhado de advogados.

Outrossim, intime-se a autora para que compareça à audiência, 

acompanhada de seu procurador.

Saliento que o não comparecimento injustificado da autora ou dos 

requeridos 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, segundo disposto 

no artigo 334, § 8°, do CPC.

O prazo de 15 (quinze) dias para contestação terá início após a realização 

da audiência de conciliação, consoante artigo 335, inciso I, do CPC.

Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80252 Nr: 3417-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wessler Construtora Ltda. - Me, Osvanir Wessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves - Me (Loja J Paulo 

Confecções), João Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 269/271 e, por consequência, redesigno a 

audiência para o dia 22/08/2018 às 14:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82664 Nr: 571-02.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Izael Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agricola Ltda, Marcos Roberto Machado 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Maria Bonetti - OAB:MT 

13.752-B, Pollianna Mesquita de Moraes - OAB:16908/0, Valquiria 

Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar 

esclarecimentos, respondendo o percentual de redução da capacidade do 

trabalho do autor em porcentagem, bem como que seja informado o índice 

utilizado como referencia para a indicação da porcentagem.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre os esclarecimentos prestados.

Em seguida, conclusos para homologação ou apreciação de eventuais 

impugnações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37903 Nr: 907-50.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Zardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 270.

Assim, providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores de fls. 265, na conta informada à fl. 270.

No mais, aguarde-se o pagamento do oficio requisitório de fl. 268.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86618 Nr: 2889-55.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar do Carmo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCOSTA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Turczyn Berland - 

OAB:194.959-SP, Sidney Turczyn - OAB:51.631-SP, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783
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 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fls. 176/184, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 197.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100928 Nr: 768-83.2017.811.0086

 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.

Defiro o pedido de fl. 74 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pelo 

requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38706 Nr: 1584-80.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Denker Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 109 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75518 Nr: 4074-02.2013.811.0086

 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): JB LOGISTICA COMERCIO DE CEREAIS E 

LEGUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que não há qualquer restrição via sistema 

Renajud. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 31.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação do autor, 

retornem os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52277 Nr: 3292-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Pereira Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o processo com a finalidade 

de abrir vistas dos autos a Procuradoria do Município para que providencie 

o recolhimento da diligência solicitada pelo Juízo deprecado, consoante 

documentos de fls. 66/68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102723 Nr: 1942-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, VPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Adriano Pinheiro 

Santos - OAB:, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:

 Vistos.

Proceda a retificação junto ao Sistema Apolo, uma vez que se trata de 

medida de proteção, bem como para fazer constar no polo ativo o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a infante, bem como no polo 

passivo Tânia Evangelista Silva do Amaral, Valdemir Pego do Amaral e 

Fabio Ferreira Gonçalves.

Em relação ao pedido de vista dos autos de fls. 184/185, determino que o 

feito seja desapensado momentaneamente dos autos em apenso, a fim de 

manter o segredo de justiça daqueles autos.

 Tão logo, os autos sejam devolvidos ao cartório, apensem-se novamente 

os autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71679 Nr: 191-47.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA MARIA GUAITANELLY, Jair 

Roberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por C. C. C. 

L. A. A. A. Centro Norte de Mato Grosso – Sicredi Centro Norte/MT em 

face de ALEXANDRA MARIA GUAITANELLY e JAIR ROBERTO DE SOUZA, 

todos já qualificados nos autos.

 À fl. 75, a parte exequente informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86874 Nr: 3013-38.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 68/2018, impulsiono estes autos para intimar a 

parte Autora por seus advogados para se manifestar sobre o laudo 

pericial de fls. 131/133, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86043 Nr: 2567-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 64, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 64), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 64 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Custas pelo requerente, a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código 

de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49592 Nr: 672-78.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcanaia Formehl & Formehl Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 2288-30.2007.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me, Aline Lucia da Silva 

Pereira, Leandro Félix Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Serviuc de Souza - 

OAB:MT 20.090-O, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT

 Vistos.

Considerando que as partes cientificadas do retorno dos autos, nada se 

manifestaram no feito, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100577 Nr: 540-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Rupulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92038 Nr: 1216-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS VANZIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Tolentino - 

OAB:PR 33.142, LEANDRO DE QUADROS - OAB:31857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 45/46, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 529-60.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Rupulo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença nos 

autos de desconsideração de personalidade jurídica.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 391 de 654



 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-20.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MEOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8020006-20.2015.8.11.0086. REQUERENTE: MARCELINO MEOTTI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Antes de expedir a respectiva certidão, 

oportunizo o prazo de 05 dias para qualquer objeção por parte da 

executada. Não havendo objeção, defiro o pedido de Id. 11969397. 

Havendo objeção, nova conclusão. Cumpra-se. Após, arquivem-se os 

autos. NOVA MUTUM, 14 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto/Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010118-56.2017.8.11.0086. EXEQUENTE: DEUSDETE ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA Vistos 

etc. Defiro o pedido de Id. 12663002. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 15 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000174-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE BORGES MARQUES RAPOSO (REQUERENTE)

KELYNE BORGES MARQUES (REQUERENTE)

LORENA BORGES MARQUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELYNE BORGES MARQUES OAB - SP327464 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000174-18.2018.8.11.0086. REQUERENTE: KELYNE BORGES MARQUES, 

ALYNE BORGES MARQUES RAPOSO, LORENA BORGES MARQUES 

BARROS Vistos etc. Deve a parte autora emendar a petição inicial para 

trazer declaração de endereço dos requerentes, tendo em vista que o 

comprovante de endereço se encontra em nome de terceiros e trata-se de 

procedimento de jurisdição voluntária. Verifico, ainda, a inexistência da 

companheira do falecido no polo ativo. A senhora Alba Marques Nunes, 

conforme declaração da certidão de óbito, seria litisconsorte necessária 

neste caso. Emende-se a petição inicial em 15 dias, sob pena de 

indeferimento. NOVA MUTUM, 15 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINO CEZAR SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8009999-95.2017.8.11.0086. REQUERENTE: LINO CEZAR SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Ao 

gestor para certificar se a intimação da sentença ocorreu de forma 

correta. Cumpra-se NOVA MUTUM, 15 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-43.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIADE COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010535-43.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME 

REQUERIDO: TRIADE COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME - ME Vistos, 

etc. Primeiramente, verifico que sequer houve a citação da parte 

requerida, a qual se encontra baixada. Assim, me retrato de despacho de 

Id. 10234427 e com fundamento no art. 134, § 2º, do CPC determino a 

citação dos réus para integrar o processo, devendo ser retificado o polo 

passivo para excluir a pessoa jurídica e a ação prosseguir somente em 

relação aos sócios elencados em petição de Id. 10502959. Adequando ao 

rito dos juizados especiais, recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95 e determino a realização de audiência de conciliação. 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. Nova Mutum/MT, 15 de junho de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-32.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERRALHERIA MIRA SANTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 
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Processo: Processo: 8010301-32.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 

9.544,17 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: REQUERENTE: SERRALHERIA MIRA SANTA LTDA - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA TIEPPO ROSSI - MT0013828S 

REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO 

Advogados do(a) REQUERIDO: EDYEN VALENTE CALEPIS - MS8767, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A Certifico 

e dou fé que o Recurso protocolado no ID 8777873 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em 

cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 15 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 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000727-65.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.426,68 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/11/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: SUELY CAMPOS MORAIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - 

MT24738/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-500 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 

da Lei 9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao 

final transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 15 de junho 

de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ 

Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MANOEL DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000728-50.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.092,43 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/11/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: ROBSON MANOEL DIAS Advogado 

do(a) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-500 Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000763-10.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.287,47 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 
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14/11/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: MARIO SERGIO CAMPOS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo 

a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI GOMES DE MACEDO (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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000766-62.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.369,97 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/11/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: JOSIELI GOMES DE MACEDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI JOAQUIM DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000780-46.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 12.930,97 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/11/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: SIRLEI JOAQUIM DA ROCHA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA CRISTINA ARAUJO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000783-98.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.208,78 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/11/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: GEOVANA CRISTINA ARAUJO REIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL EMIDIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000794-30.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/11/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: ODINIL EMIDIO DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT0015634 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, BANCO 

BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado 

do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dados do Processo: Processo: 

1000808-14.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 11.260,06 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/11/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: 

CRISTIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 
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conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 15 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FRANCISCA BERNARTT GUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - PR0042441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001025-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA FRANCISCA BERNARTT GUZZO REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS 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, 15 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.: 79127 Nr: 2358-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS, LPdS, WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105933 Nr: 3812-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Ferreira França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:
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Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111261 Nr: 6705-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolas Jhordani Aguetoni de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92099 Nr: 1250-65.2016.811.0086

 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): Paulo Silva Santos, Williams Fernando da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Correa Pereira - 

OAB:MT 22.393, CARLOS WILLIAN PORTO SANTOS - OAB:15.283, 

Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, GIORJA DA 

SILVA COSTA SOUSA - OAB:15.295, Magna Lopes - OAB:MT 22.388, 

ROSILDA ALVES DOS SANTOS - OAB:15.322

 Isto posto, RELAXO a prisão preventiva do réu Paulo Silva Santos, 

devidamente qualificado nos autos, e aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares alternativas à prisão:1)Apresentar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado perante est 

juízo;2)Comparecimento mensal em juízo entre os dias 01 e 10 para 

informar e justificar suas atividades;2)Não se mudar do endereço a ser 

informado sem prévia comunicação ao juízo;3) Recolhimento domiciliar no 

período noturno compreendido entre as 18h00 e 06h00;Expeça-se alvará 

o competente alvará de soltura em favor do acusado, para que seja 

colocado em incontinente liberdade, constando que a soltura não ocorrerá 

se por outro motivo tiverem que permanecer presos, consignando-se as 

advertências de praxe, salientando-se que o descumprimento das 

medidas cautelares alternativas da prisão ora impostas, poderá ensejar à 

decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, Parágrafo 

único, do CPP.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116238 Nr: 1955-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos.

Considerando que o Ministério Público não foi intimado, redesigno o 

presente ato para o dia 25/06/2018, às 13h15min.

Consigno que caso as partes não compareçam, será considerado válido o 

depoimento reduzido a termo, já que nos termos do artigo 265, §2.º, do 

CPP, nenhum ato será redesignado injustificadamente.

Intimem-se a Defesa constituída, o Ministério Público e a psicóloga do Juízo 

Alessandra Salesse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92099 Nr: 1250-65.2016.811.0086

 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): Paulo Silva Santos, Williams Fernando da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Correa Pereira - 

OAB:MT 22.393, CARLOS WILLIAN PORTO SANTOS - OAB:15.283, 

Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, GIORJA DA 

SILVA COSTA SOUSA - OAB:15.295, Magna Lopes - OAB:MT 22.388, 

ROSILDA ALVES DOS SANTOS - OAB:15.322

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 470, intime-se novamente a Defesa do réu 

Paulo Silva Santos, para no prazo legal, apresentar as razões do Recurso 

em Sentido Estrito interposto à fl. 451.

Ademais, considerando a impetração de Habeas Corpus em favor do 

acusado, subscrito pela advogada Andressa Correa Pereira, OAB n.º 

22.393, intime-se esta causídica para o mesmo fim, a qual deverá juntar 

procuração nos autos.

Decorrido o prazo sem nenhuma manifestação, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 1636-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 66, intime-se novamente a Defesa do réu, 

para no prazo legal, apresentar resposta escrita, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 

(dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86445 Nr: 2783-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaco Jach Socoloski Rolim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Jaco 

Jach Socoloski Rolim, pela suposta prática do crime previsto no art. 140, 

§3º c/c art. 145, parágrafo único, todos do Código Penal.

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às 

fls. 52/55, requerendo a absolvição do acusado aduzindo a ausência de 

provas quanto a materialidade do fato.

Decido.

No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez 

reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se 

a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a 

real prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da 

ação do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.
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Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 16 de maio de 2019, às 14h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60559 Nr: 1652-19.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON HRUBA, ALMIR HRUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. F. N. GUIMARÃES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO DE 

CAMPOS - OAB:14560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema credenciadas no Poder Judiciário, por 

ora, tendo em vista não ter a parte autora demonstrado esgotamento em 

seus meios de busca.

 Intime-se a parte autora para que em 10 (dez) dias, para requeirer o que 

for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79193 Nr: 1358-25.2016.811.0012

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, 

tendo em vista o decurso de prazo de suspensão requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91461 Nr: 3458-16.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY JUVÊNCIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que com a urgência que 

o caso requer, e em até 10 (dez) dias, comprove nos autos o depósito do 

complemento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça, no valor R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme Certidão do Sr. Meirinho acostada nos autos 

(Auto de Penhora, Avaliação e Intimação).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102535 Nr: 1811-49.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BATISTELA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que em 10 (dez) dias 

manifeste acerca do Mandado devolvido e da Certidão de Ref: 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102528 Nr: 1805-42.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EDUARDO DE CICO, IONE FERREIRA 

DE CICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que em 10 (dez) dias 

manifeste acerca do Mandado devolvido e da Certidão de Ref: 20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73650 Nr: 2220-30.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos da juntada do 

Laudo de ref. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 1301-75.2014.811.0012

 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: IÊDA BATISTA DE SOUZA MARCA, IRACI PAZ DA 

SILVA LIRA, JANETE DE OLIVEIRA AMORIM DA SILVA, LUCÍLIO SOARES 

DA SILVA, JAIR PEREIRA DE ARAUJO, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

NEUZA ROCHA MEDRADO PAIXÃO, MARIA LUIZA ARAÚJO, MARLENE DE 

LOURDES GONÇALVES, NATALINO HENRIQUE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Cuida-se de ação de cobrança de diferenças salariais em razão da 

conversão errônea da URV promovida por Ieda Batista de Souza Marca, 

Iraci Paz da Silva Lira, Jair Pereira de Araújo, Janete de Oliveira Amorim da 

Silva, José Rodrigues da Silva, Lucilio Soares da Silva, Maria Luiza Araújo, 

Marlene de Lourdes Gonçalves, Natalino Henrique de Freitas e Neusa 

Rocha Medrado Da Paixão em desfavor do Município de Nova 

Xavantina-MT, em que houvera sentença de mérito às fls. 314/316.

O “decisum” foi atacado via Recurso de Apelação e, retornando os autos 

do juízo “ad quem”, em 02/11/2016, até a presente data não fora iniciada a 

fase de cumprimento de sentença pelos autores, nada obstante a 

determinação de fl. 387, publicada em 26/09/2017.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Manifesto.
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Tendo em vista que é ônus da parte a promoção da fase de cumprimento 

de sentença, caso pretenda, bem como que o feito não pode ficar 

paralisado de maneira indeterminada em razão da inércia desta, mormente 

frente ao princípio da duração razoável do processo, bem como 

considerando que o presente feito se encontra inerte há mais de um ano e 

meio por desídia da autora em promover referida fase, nada obstante já 

intimada para tanto, determino o arquivamento dos autos com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24771 Nr: 2942-45.2007.811.0012

 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: IVAN TRICHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANDREAS GNADT - 

OAB:9.741-MT, LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - 

OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP

 No mais, determino a suspensão da liberação da quantia constrita à fl. 

355, tendo em vista a necessidade de realização de perícia contábil a fim 

de se aferir o valor devido. Destarte, nomeio perito contábil, Sr. Pedro 

Zigrossi Garcia, com endereço à Rua Fátima do Sul, 143, centro, Escritório 

Alfa Contabilidade, Nova Xavantina – MT.Intimem-se as partes para, em 15 

dias, arguirem suspeição ou impedimento ou, não sendo o caso, 

apresentarem os quesitos e indicarem assistentes técnicos, 

querendo.Juntados os quesitos, intime-se o perito para, em 15 dias, 

formular proposta de honorários, esclarecendo que a proposta deve 

consignar valor que abranja a remuneração para responder a eventuais 

críticas ao laudo ou pedidos de esclarecimentos após o laudo. No mesmo 

prazo deverá apresentar também currículo, prova de especialização e 

dados de contato.Apresentada a proposta, digam as partes sobre 

ela.Anoto que o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários 

periciais é da parte executada, a qual formulou o pedido de realização de 

perícia contábil.Se não houver impugnação à proposta, intime-se a 

executado para promover o depósito dos honorários. Fica autorizado o 

perito a levantar 50% do valor dos honorários na instalação dos 

trabalhos.Efetuado o depósito dos honorários, intime-se o perito para 

entrega do laudo no prazo de 30 (trinta dias).O laudo deverá apresentar 

claramente exposição do objeto da perícia, análise científica do caso, 

indicação de método e demonstração de sua aceitação na comunidade 

científica, resposta conclusiva dos quesitos, fundamentação em linguagem 

simples, ficando vedadas considerações fora dos limites da designação 

ou emissão de opiniões pessoais que não sejam estritamente científicas 

e/ou relacionadas ao objeto da perícia.As partes deverão ser previamente 

intimadas sobre a data e local do início dos trabalhos periciais (NCPC, art. 

474).Com a juntada do laudo pericial, digam as partes em 15 dias. Se 

houver divergência, ou pedido de esclarecimentos, dê-se depois vista ao 

perito para falar em 15 dias.Tudo cumprido, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3027 Nr: 31-61.1987.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRAFERTIL S/A IND. E COM. DE FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO BRINGHENTI, SIDNEI VALENTIN 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29.443-SP, MARCIAL BARRETO CASABONA - 

OAB:26.364-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Flavio Gomes E 

Bittencourt - OAB:36406, Bruno Silva Faria - OAB:35171, DIVINO 

MOREIRA DOS SANTOS - OAB:4847

 Ante o exposto, acolho em parte a objeção de não-executividade de fls. 

839/858, tão somente para o fim de afastar do imóvel matriculado sob o nº 

13.456 do CRI de Iporá/GO a constrição efetivada à fl. 626.Intimem-se as 

partes sobre o presente “decisum”.Sem prejuízo, determino a intimação da 

parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o débito 

perseguido e requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65417 Nr: 807-16.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA SILVA E SOUZA CUNHA KRASUCKI, RUBEN 

ANTONIO KRASUCKI, DANIELA SILVA E SOUZA CUNHA COUTINHO, 

RENATO DE CARVALHO COUTINHO, LETÍCIA SILVA E SOUZA CUNHA, 

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVAE SOUZA CUNHA, ESPOLIO DE PAULO 

ROBERTO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DIAS FILHO - 

OAB:40898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT

 Primeiramente, chamo o feito à ordem, considerando que não foi nomeado 

curador especial ao confinante citado por edital à fl. 1.353, e, nos termos 

do artigo 72, inciso II, do CPC, nomeio-lhe a Defensoria Pública, 

conferindo-se vista dos autos para apresentação de contestação ou 

manifestação, se e conforme o caso dos autos, ou meramente para ter 

ciência da nomeação e conhecimento do processo.Apresentada resposta, 

intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre ela se manifestar.Sem prejuízo, antes de apreciar o pedido de 

produção de prova oral formulado pela parte autora, determino a remessa 

dos autos ao Estado de Mato Grosso, a fim de que manifeste interesse no 

imóvel usucapiendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Tudo cumprido, 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92829 Nr: 4204-78.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGENOR BINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando 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 do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102827 Nr: 1975-14.2018.811.0012

 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): ROBISON APARECIDO PAZETTO, VANUSA 

CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, JAYME PAZETTO, APARECIDA 

MENEZES PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando 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 do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101548 Nr: 1310-95.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMONDES GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de contestação de ref. 09

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73580 Nr: 2187-40.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO, RAYSSA 

NATYHELLE GOMES SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de Embargos de Declaração de ref. 77

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95342 Nr: 5719-51.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELAVI WEISSHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o ofício STJ n. 374/2018-CD2S encaminhado pelo Ministro 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Presidente da Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, o qual sugere a adoção de medidas correlatas quanto 

aos processos que envolvem planos econômicos, tendo em vista a 

criação de plataforma online para adesão ao acordo homologado pelo STF, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos 

termos do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95545 Nr: 5867-62.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ACADROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o ofício STJ n. 374/2018-CD2S encaminhado pelo Ministro 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Presidente da Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, o qual sugere a adoção de medidas correlatas quanto 

aos processos que envolvem planos econômicos, tendo em vista a 

criação de plataforma online para adesão ao acordo homologado pelo STF, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos 

termos do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91499 Nr: 3482-44.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65780 Nr: 1089-54.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DE JESUS ROCHA

 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:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se 

inerte com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fl. 160 e determino a expedição de ofício requisitório 

do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no 

valor apresentado de R$ 2.558,24, (dois mil quinhentos e cinquenta e oito 

reais e vinte e quatro centavos) em favor da parte exequente e R$ 238,01, 

(duzentos e trinta e oito reais e um centavo) referente aos honorários 

advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61548 Nr: 26-28.2013.811.0012

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONCEIÇÃO RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias na capa e 

dados dos autos, inclusive no Cartório do Distribuidor, fazendo constar 

“ação de cumprimento de sentença”.

Intime-se a autarquia ré, com envio dos autos, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66623 Nr: 295-63.2016.811.0044

 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: JMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do laudo de fls. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do 

Norte - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65659 Nr: 2985-02.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanusa de Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANUSA DE PONTES, Cpf: 95150480100, 

Rg: 1.420.759-1, Filiação: Rosa de Pontes, data de nascimento: 

25/05/1978, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), 

cabeleireira, Telefone 66-9969-3407. 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 autos do inquérito que, no dia 03/11/2015 as 

11h:35min, na Avenida Brasil, Centro, neste município, a denunciada 

VANUSA DE PONTES permitiu/confiou a direção de veículo automotor a 

Vagner Pontes Belusso, sendo que este não possuía, na época, 

habilitação ou permissão para dirigir. Segundo consta da investigação, a 

denunciada entregou a motocicleta ao seu filho adolescente Vagner 

Pontes Belusso, para o mesmo ir abastecer o veículo, sendo que, durante 

o trajeto, o menor foi abordado, e os policiais constataram que o mesmo 

não tinha habilitação ou permissão para dirigir.

Despacho: Código n. 65659.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Vanusa de 

Pontes, qualificada nos autos, dando-o como incurso no artigo 310 da Lei 

9503/97.O representante do Ministério Público pela decretação da prisão 

preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo 

Penal. Por fim, seja procedida a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 

e 363, §1°, ambos do Código de Processo Penal (fls. 37/37v).É o relatório. 

Decido. No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, 

entendo que não merece acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe 

destacar que a prisão preventiva, atualmente, é restrita às seguintes 

hipóteses: a) crimes apenados com reclusão, cuja pena privativa de 

liberdade, abstratamente considerada, seja superior a 4 (quatro) anos 

(artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal); b) se o réu ser 

reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito envolver violência 

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo 

ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) quando houver dúvida 

quanto à identidade do acusado (artigo 312, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal).In casu, muito embora presente os indícios de autoria e 

materialidade, observo que o fato da acusada não ter sido encontrada 

para ser citada pessoalmente, por si só, não permite concluir que seu 

intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de frustrar a 

aplicação da lei penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se constata, em 

princípio, tenha o réu, deliberadamente se afastado do distrito da culpa 

para se furtar ao processo; por isso, não se verifica, apenas e 

tão-somente por este motivo, a necessidade da medida extrema (...)”. (STJ 

- HABEAS CORPUS HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), publicado em 

08/09/2009).Há que se ressaltar que ainda não findaram os meios para 

localização da acusada, pois não foi procedida tentativa de citação via 

edital, o que fragiliza a necessidade de decretação da prisão 

preventiva.De outro norte, analisando observo que o crime possui pena 

máxima abaixo de 04 (quatro) anos, o que esbarra na vedação legal 

prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.Ante o 

exposto, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva, nos termos da fundamentação supra.II – Cite-se a acusada via 

edital.III – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 

04 de abril de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69533 Nr: 1471-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Leite Brito
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATALINO LEITE BRITO, Cpf: 

00531548198, Filiação: Rita Leite da Silva e Anibal Brito, data de 

nascimento: 25/12/1980, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT. 

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 autos do inquérito que, no dia 13/12/2015 as 

20h:00min, no barraco de lona, as margens do Rio Paranatinga, Vila 

Concórdia, neste município, o denunciado NATALINO LEITE BRITO, 

ofendeu a integridade corporal da vítima Maria Aparecida Alves Cabral, 

sua convivente, bem como ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave. 

Segundo apurado, a vítima estava conversando com um amigo, o qual 

exerce a profissão de psicólogo, momento em que chegou o denunciado e 

pegou a mesma pelo braço e saiu arrastando-a pela rua, deferindo-lhe 

socos e chutes, causando-lhe lesões. Ato contínuo, na residência comum, 

o denunciado ameaçou a vítima, com um facão em mãos, afirmando que a 

mataria. A vítima conseguiu fugir e acionar os policiais, contudo o 

denunciado não foi localizado.

Despacho: Código n. 69533.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Natalino Leite 

Brito, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 129, §9º c/c 

artigo 147, ambos do Código Penal.O representante do Ministério Público 

pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 

312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida a citação via 

ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código de Processo 

Penal (fls. 39/40).É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de 

decretação da prisão preventiva, entendo que não merece acolhimento, 

senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, 

atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com 

reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente considerada, 

seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso (inciso II); c) 

se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (artigo 312, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal).In casu, muito embora 

presente os indícios de autoria e materialidade, observo que o fato do 

acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente (fls. 33 e 

38v), por si só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do 

distrito da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei 

penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se constata, em princípio, tenha o 

réu, deliberadamente se afastado do distrito da culpa para se furtar ao 

processo; por isso, não se verifica, apenas e tão-somente por este 

motivo, a necessidade da medida extrema (...)”. (STJ - HABEAS CORPUS 

HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), publicado em 08/09/2009).De outro 

norte, analisando observo que os crimes possuem pena máxima abaixo de 

04 (quatro) anos, o que esbarra na vedação legal prevista no inciso I do 

artigo 313 do Código de Processo Penal.Há que se ressaltar que ainda não 

findaram os meios para localização do acusado, pois não foi procedida 

tentativa de citação via edital, o que fragiliza a necessidade de decretação 

da prisão preventiva.Ante o exposto, tenho que no presente caso não se 

encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma 

deixo de decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação 

supra.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 1922-10.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRIO DORIGON, Cpf: 90352653949, Rg: 

57587288, Filiação: Paulo Braschiotto Dorigon e Gema Dorigon, data de 

nascimento: 29/10/1968, brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 9920-3832. 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 autos do inquérito que, no dia 07/09/2013 as 

17h:53min, na Avenida Brasil, neste município, o denunciado MARIO 

DORIGON, conduziu um veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada, em razão da influência de álcool, sem a devida permissão ou 

habilitação, gerando perigo e dano. Neste dia a polícia militar estava na 

praça central devido ao ato cívico e constataram que o denunciado estava 

embriagado e que não possuía habilitação para dirigir.

Despacho: Código n. 52712.Vistos.O Ministério Público Estadual, no uso de 

suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Mario Dorigon, 

qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 306 c/c 298, inciso 

III, do CTB.O representante do Ministério Público pugnou pela quebra da 

fiança, forte nos artigos 327, 328 e 312 do Código de Processo Penal, bem 

assim pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do 

artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida a citação 

via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código de 

Processo Penal (fls. 84/87).É o relatório. Decido. No que tange ao pedido 

de decretação da prisão preventiva, entendo que não merece acolhimento, 

senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, 

atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com 

reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente considerada, 

seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso (inciso II); c) 

se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (artigo 312, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal).Compulsando detidamente 

o presente caso, observo que não estão presentes qualquer das 

hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no artigo 313 do 

Código de Processo Penal, acima delineadas, uma vez que o fato do 

acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente (fl. 48, 73v 

e 78), por si só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do 

distrito da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei penal.O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é no sentido de 

que a mera suspensão do processo, com base no artigo 366 do Código de 

Processo Penal, não é fato capaz de, isoladamente, possibilitar a 

decretação da prisão preventiva, veja-se:“PROCESSO PENAL. CRIMES DE 

MOEDA FALSA, NA FORMA DO § 1º DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. 

PACIENTE NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME APÓS CINCO ANOS DOS FATOS 

DELITUOSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADA QUE NÃO COMPARECEU 

AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR 

PARA A CAUSA. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 

ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, "se o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312". 2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no 
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endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, 

nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o 

magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a 

própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O 

que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é 

o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo 

Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar Peluso; e HC 86.599, 

da relatoria do ministro Marco Aurélio. É dizer: a prisão então decretada 

não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. 

Decisão que se embasou apenas na dupla cidadania da acionante como 

também na sua ausência ao respectivo interrogatório. Necessidade de 

uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, 

a partir de dados empíricos convincentes. Quadro que não se extrai dos 

autos. 3. Em matéria de prisão preventiva, a garantia da fundamentação 

das decisões judiciais implica a assunção do dever da demonstração de 

que o aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 

do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 

elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 

não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida”. (Habeas Corpus 

n.106209/SC, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 1/3/2011).Há que se 

ressaltar que ainda não findaram os meios para localização do acusado, 

pois não foi procedida tentativa de citação via edital, o que fragiliza a 

necessidade de decretação da prisão preventiva.Ante o exposto, tenho 

que no presente caso não se encontram presentes os requisitos da prisão 

preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão preventiva, nos termos 

da fundamentação supra. Outrossim, conforme consta à fl. 23 foi arbitrada 

fiança, ficando o acusado ciente de suas obrigações, previstas nos 

artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, no entanto, os autos dão 

conta de que o acusado não foi encontrado no endereço para que o 

mesmo fosse citado para responder a demanda.Sendo assim, decreto a 

quebra da fiança pelo réu, nos termos do artigo 343 do CPP, tendo em 

vista que descumpriu os seus deveres, especialmente o de manter o seu 

endereço atualizado, importando na perda da metade do valor recolhido, 

devendo o valor ser reservado para o pagamento das custas processuais 

e encargos em caso de condenação (artigo 345 do Código de Processo 

Penal).Cite-se o acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78169 Nr: 1366-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Hibner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DERLI HIBNER, Cpf: 33277028968, Rg: 

1.414.878, Filiação: Cilda Hibner e Fildo Gaspar Hibner, data de 

nascimento: 28/05/1953, brasileiro(a), natural de Soledade-RS, convivente, 

lavrador, Telefone (66) 9986 8958. 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 autos do inquérito que, no dia 06/12/2016 as 

11:00 horas na Rua Goiás, Vila Concórdia, neste município, o denunciado 

DERLI HIBNER conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, e sem possuir permissão para 

dirigir ou CNH, bem como afastou-se do local do acidente, para fugir da 

responsabilidade penal e/ou civil. O denunciado conduzia um veículo 

automotor Toyota Hilux quando veio a colidir na motocicleta Honda CG 150 

FAN IES, ano 2011/2012, placa OAV 8417, a qual estava estacionada. O 

proprietário da motocicleta Hélio Dias da Silva acionou a Polícia Militar que 

localizou o denunciado na Rua 13 de Maio.

Despacho: Código n. 78169.Vistos.O Ministério Público Estadual, no uso de 

suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Derli Hibner, 

qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 305 c/c 306 c/c 

294, inciso II, todos do Código Penal.A denúncia foi recebida em 

09/06/2017 (fl. 42).O representante do Ministério Público pugnou pela 

quebra da fiança, forte nos artigos 327, 328 e 312 do Código de Processo 

Penal, bem assim pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida 

a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código 

de Processo Penal (fls. 49/50).É o relatório. Decido. No que tange ao 

pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que não merece 

acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão 

preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso 

(inciso II); c) se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), 

ou, ainda, d) quando houver dúvida quanto à identidade do acusado 

(artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal).Compulsando 

detidamente o presente caso, observo que não estão presentes qualquer 

das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no artigo 313 

do Código de Processo Penal, acima delineadas, uma vez que o fato do 

acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente (fl.47), por 

si só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do distrito da 

culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei penal.O entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é no sentido de que a mera 

suspensão do processo, com base no artigo 366 do Código de Processo 

Penal, não é fato capaz de, isoladamente, possibilitar a decretação da 

prisão preventiva, veja-se:“PROCESSO PENAL. CRIMES DE MOEDA 

FALSA, NA FORMA DO § 1º DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE 

NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME APÓS CINCO ANOS DOS FATOS 

DELITUOSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADA QUE NÃO COMPARECEU 

AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR 

PARA A CAUSA. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 

ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, "se o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312". 2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no 

endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, 

nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o 

magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a 

própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O 

que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é 

o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo 

Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar Peluso; e HC 86.599, 

da relatoria do ministro Marco Aurélio. É dizer: a prisão então decretada 

não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. 

Decisão que se embasou apenas na dupla cidadania da acionante como 

também na sua ausência ao respectivo interrogatório. Necessidade de 

uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, 

a partir de dados empíricos convincentes. Quadro que não se extrai dos 

autos. 3. Em matéria de prisão preventiva, a garantia da fundamentação 

das decisões judiciais implica a assunção do dever da demonstração de 

que o aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 

do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 

elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 

não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida”. (Habeas Corpus 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 403 de 654



n.106209/SC, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 1/3/2011).Há que se 

ressaltar que ainda não findaram os meios para localização do acusado, 

pois não foi procedida tentativa de citação via edital, o que fragiliza a 

necessidade de decretação da prisão preventiva.Ante o exposto, tenho 

que no presente caso não se encontram presentes os requisitos da prisão 

preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão preventiva do acusado 

Derli Hibner, qualificado no presente feito.Outrossim, conforme consta à fl. 

28, foi arbitrada fiança no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), 

ficando o acusado ciente de suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 

328 do Código de Processo Penal, no entanto, os autos dão conta de que 

o acusado não foi encontrado no endereço para que o mesmo fosse 

citado para responder a demanda.Sendo assim, decreto a quebra da 

fiança pelo réu, nos termos do artigo 343 do CPP, tendo em vista que 

descumpriu os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço 

atualizado, importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o 

valor ser reservado para o pagamento das custas processuais e 

encargos em caso de condenação (artigo 345 do Código de Processo 

Penal).Cite-se o acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74277 Nr: 3277-50.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdC, MECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 27/07/2018 às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51192 Nr: 383-09.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Diante da inercia da parte exequente, determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas cautelas de praxe.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32495 Nr: 736-83.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:DAGOBERTO CARLOS

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CIÊNCIA DA PENHORA 

REALIZADA NOS AUTOS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87356 Nr: 1119-51.2018.811.0044

 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: Alessandro Werner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

Localiza Rent a Car S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84212 Nr: 4354-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do auto de avaliação de fls. 15/17, bem 

como no que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20015 Nr: 2512-65.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº2512-65.2004.811.0023

CÓDIGO 20015

Conforme pesquisas INFOJUD foram localizados bens imóveis em nome do 

Executado, conforme extratos anexos.

Conforme pesquisas RENAJUD consta em nome do Executado uma 

motocicleta Honda Biz, 125, 2016/2016, com alienação fiduciária.

Conforme pesquisas INFOJUD não houve declarações sobre operações 

imobiliárias, conforme extratos anexos.

Conforme pesquisas BACENJUD não foram bloqueados valores, junto a 

instituições financeiras.

Diante do exposto, determino:

I – Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Várzea Grande/MT, para 

citação do Executado, para pagamento do valor de R$36.808,72, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de penhora (endereço: Avenida Júlio Campos, 

nº5866, Jardim dos Estados – Várzea Grande – MT; decorrido o prazo 

sem pagamento, seja procedida a penhora, avaliação dos seguintes 

imóveis: 02 (dois) lotes urbanos, loteamento Parque das Aguas – 

Empreendimento Ginco, Várzea Grande-MT em nome do Executado; 01 

(um) lote urbano, situado na Rodovia dos Imigrantes, km36, Varzea 

Grande-MT;

 II – Intime-se o Exequente para promover a retirada, distribuição e 

recolhimento das custas e despesas processuais da deprecata perante o 

Juízo da Comarca de Várzea Grande-MT, no prazo de 10 (dez) dias;

 Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de junho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91223 Nr: 2118-67.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSO DANTE FANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972-B

 Executivo de Pena Definitivo

Processo nº 2118-67.2018.811.0023

Código nº 91223

Recuperando: Joelso Dante Fanin

Designo audiência admonitória para o dia 21 de junho de 2018, às 

13h30min, devendo o recuperando ser intimado para comparecer à 

audiência, com as advertências legais.

Oficie-se ao CONTRAN e DETRAN/MT, informando a suspensão para 

dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação pelo período de 4 (quatro) meses, consoante o disposto no art. 

295, da lei 9.503/97. Encaminhe-se cópia da sentença de fls. 67-71.

Ciência ao MPE e à DPE ou Defesa, conforme o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80456 Nr: 2763-63.2016.811.0023

 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: EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8.184-4

 Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.DO SANEADORAs partes são 

legítimas, capazes e estão devidamente representadas, não existem 

outras questões prejudiciais, razão que dou por saneado o feito.DOS 

PONTOS CONTROVERTIDOSExistência de grau de invalidez diverso do 

apontado pela Requerida em sede administrativa.DAS PROVASTendo em 

vista que se trata de pretensão de recebimento de eventual diferença 

relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial 

é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de 

acordo entre as partes depende da realização de tal prova, de modo que, 

a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre 

as partes, determino a produção de prova pericial, a fim de quantificar o 

percentual das lesões decorrente do acidente de trânsito.Por conseguinte, 

NOMEIO, para exercer a função de perito, o profissional Dra. Geane Moron 

Beato – CRM 7436, que deverá ser intimada para que, no prazo de 

impostergável de 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários e 

indique data, local e horário para a realização dos trabalhos. Com lastro no 

conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato 

de que a produção da prova pericial foi requerida pela ré — visto que 

questiona a dimensão das sequelas suportadas pelo autor —, estabeleço 

que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas 

pela parte requerida. Com espeque no teor do art. 465, § 1.º do Código de 

Processo Civil, determino que seja procedida à intimação das partes 

litigantes para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, indiquem 

assistentes técnicos, caso queiram.O médico nomeado deverá se ater na 

elaboração do laudo aos requisitos dispostos pela Lei nº11.945/2009, 

notadamente no que se refere à quantificação das lesões, bem como, nos 

quesitos de fls.68.Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes para 

manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 14 de junho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37475 Nr: 710-56.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J D ENGENHARIA LTDA, RONI CARLOS 

DONA, JOSE EVALDO DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ROSANA DIAS 

DONA - OAB:17126/MT

 Processo nº 710-56.2009.811.0023

Código nº 37475

1 – Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação das partes 

acerca dos veículos penhorados em fls.370.

1.1 – Registre-se que a parte executada poderá apresentar embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos legais (lei n.º 

6.830/80, art. 16).

1.2 – Apresentados embargos, certifique-se, intimando-se o exequente 

para se manifestar em igual prazo (art. 17, lei n.º 6.830/80), voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão.

1.3 – Caso os veículos não sejam localizados, manifeste-se o exequente, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

2 – No que tange aos executados JOSÉ EVALDO DONA, cite-se o 

executado via carta precatória (endereço apresentado junto ao SIEL 

(fls.379), bem como no endereço informado pelo exequente fls. 352), para 

que o mesmo pague a dívida ou garanta a execução, nos termos do art. 

9º, da lei n.º 6.830/80.

2.1 – Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que 

trata o art. 9º, da lei n.º 6.830/80, proceda-se a penhora, respeitando os 

limites e as reservas da lei, observando as disposições do art. 13, da lei 

n.º 6.830/80.

2.2 – Após a garantia do processo executivo, poderá a parte executada 

embargar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (lei n.º 6.830/80, art. 16).

2.3 – Não havendo embargos nem impugnação à avaliação, designe a Sra. 
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Gestora Judicial datas para hasta pública.

3 – Tendo em vista que os executados R. J. D. ENGENHARIA LTDA – ME e 

RONI CARLOS DONA até o presente momento não quitaram a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 11, da lei 6.830/80, 

DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE.

3.1 – Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, 

BLOQUEIO RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante 

comprovantes em anexo.

3.2 – Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se a parte executada, podendo a mesma apresentar 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (lei n.º 6.830/80, art. 16).

3.3 – Apresentados embargos, certifique-se, intimando-se o exequente 

para se manifestar em igual prazo (art. 17, lei n.º 6.830/80).

3.4 – Não havendo embargos, certifique-se, procedendo a liberação do 

montante ao credor, manifestando-se o exequente, no prazo de 05 dias.

3.5 Proceda-se o Sr. Meirinho, se necessário, nos estritos limites 

constitucionais e permissivos do art. 172, § 2º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28040 Nr: 2372-60.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OCZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A, FABIO ANDRE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:MT9.941-B

 Processo nº 2372-60.2006.811.0023

Código nº 28040

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, BLOQUEIO 

RESTOU PROCEDENTE, consoante comprovante em anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado.

Levantado o montante e não havendo novos requerimentos, voltem-me os 

autos conclusos imediatamente conclusos para a sentença.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 7432 Nr: 1127-14.2006.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. F. SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALMIR CARLOS LANCE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:MT - 6019-A

 Processo nº 1127-14.2006.811.0023

Código nº 7432

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, o BLOQUEIO 

RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme extrato em anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82607 Nr: 605-98.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNALDO GOMES GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 605-98.2017.811.0023

Código nº 82607

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71526 Nr: 673-19.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDNY LOPES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 673-19.2015.811.0023

Código nº 71526

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 
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O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35658 Nr: 1902-58.2008.811.0023

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:MT9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Vistos em correição.

Processo em ordem. P.Az.29/1/2018

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35658 Nr: 1902-58.2008.811.0023

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:MT9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 1902-58.2008.811.0023

Código nº 35658

Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadora Judicial para cálculo das custas e 

despesas processuais.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, no prazo de 10 dias.

Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas 

por cada diligência a ser efetuada.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de outubro de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81198 Nr: 3209-66.2016.811.0023

 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: MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069-M,G, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400-MG, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:Ms 379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, FLAVIA V ANDRIGUETTI BORGES - OAB:9716-A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:GO 22.930

 Considerando que se tratam das mesmas partes litigando quanto a 

supostas ilegalidades contratuais, mantenham-se apensos os autos 

CÓDIGOS 81198, 81200, 81201, 81202 e 81203, para julgamento 

simultâneo.

I - Oficie-se ao BANCO BRADESCO S/A para que apresente extratos 

bancários da correntista MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUI, CPF 

Nº768.963.311-00, agência 4150, conta nº2203-9, referentes ao período 

de janeiro/2011 até junho/2018, no prazo de 30 (trinta) dias;

II - Oficie-se ao INSS para que apresente planilha do contratos 

consignados em nome de MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUI, CPF 

Nº768.963.311-00, no período de 2013 até 2018, indicando contratos 

vigentes, contratos quitados, contratos cancelados e contratos 

suspensos, no prazo de 30 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 22962 Nr: 1578-73.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ofício n 46/2018 - encaminhado à Junta Comercial de Cuiabá-MT, (AR JJ 

794887263 BR).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-29.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ABREU GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

LUCAS CURI DO AMARAL OAB - SP254547 (ADVOGADO)
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Dados do processo: Processo: 1000117-29.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 254,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LINDOMAR ABREU GUIMARAES Parte Ré: 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 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 , 15 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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000731-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVARENGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES PICHININ OAB - MT0002337A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIS DIAS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento da CGJ 07/2017, para cumprimento do 

mandado de citação. Esclareço que no campo “discriminação” deve 

selecionar “diligência”; no campo “cedente” deve selecionar “Diretoria do 

Forum Cível de Cuiaba” com o “CNPJ:01267533/0001-05”; no campo 

“bairro” deve selecionar “Centro”. Informo, ainda, que deverá juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149173 Nr: 7507-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que especifique provas a produzir em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126375 Nr: 6430-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MICHELI, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Fidelis de Souza 

Júnior - OAB:OAB-MT 8564

 Ao exequente para prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 1144-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO INACIO, NVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Bitencourt - 

OAB:24070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26.07.2018, às 

13h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81432 Nr: 3627-73.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Augusta de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 3265 Nr: 818-04.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristildes Câmara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Agropecuária Rancho 21 Ltda, 

Francisco de Paula Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63727 Nr: 4067-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Villas Bôas Martins 

Bandeca - OAB:213.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao agravado para que se manifeste nos autos,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48710 Nr: 466-60.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Cestão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ValterCoutinho Scardua - 

OAB:7320-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84668 Nr: 2189-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Almeida Bretas, Celia de Andrade 

Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61013 Nr: 1353-73.2011.811.0013

 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): Eurípedes Martins Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 INTIMAR O DR. LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA, PARA 

NO PRAZO DE 15 DIAS MANIFESTAR-SE ACERDA DA CERTIDÃO DE FLS. 

125, A QUAL INFORMA O FALECIMENTO DO REQUERIDO, SENDO QUE EM 

CASO POSITIVO, SEJA COLACIONADO AOS AUTOS A CERTIDÃO DE 

OBITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88352 Nr: 305-74.2014.811.0013

 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: Max Delis de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Ferreira - Extintores - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR A MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 1519-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilseia de Souza Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 PELO EXPOSTO diante da doutrina e da jurisprudência, nos termos do art. 

269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Outrossim, condeno o requerente 

ao pagamento das custas e honorários periciais e advocatícios que ora 

fixo em 10% sobre o valor da causa.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos dando-se as baixas devidas e necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140044 Nr: 3708-46.2017.811.0013

 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: Gilberto Marcelino Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:

 Intimem-se Ref.59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123529 Nr: 5171-57.2016.811.0013

 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: Edile Camilo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da 27ª Circunscrição Regional de 

Trânsito - CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107324 Nr: 5117-28.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Forin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Osvaldil Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Correia Pescada 

- OAB:OAB/MT 22.418, Rhazzes Moraes Delgado - OAB:OAB/MT 

20.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Silva do Amaral - 

OAB:16388O/MT

 Vistos.

Defiro os pedido de Ref: 86 e 88.

Proceda-se as anotações necessárias incluindo os advogados 

apontados.

Defiro ainda o pedido de Ref: 87 para determinar a suspensão do presente 

feito por sessenta dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165637 Nr: 2998-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA NOVO HORIZONTE, Gabriel Lemos 

de Melo Celidonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinta Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156663 Nr: 11158-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC FERNANDO VIEIRA BERNARDO, 

LUCIMARA COLARES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, especifique as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140334 Nr: 3847-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 

OAB:106196

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145327 Nr: 5838-09.2017.811.0013

 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: WALDEIR GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS.

Citado o executado se manifestou concordando com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

74, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 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:

 Vistos.

Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de 

Francielly Queiroz Carvalho, ambos qualificados nos autos, com 

fundamento no Decreto-Lei 911/69, visando o bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

Deferida a liminar o bem foi apreendido e depositado.

 É o relatório. Decido.

Posto isso, com fundamento no artigo 3º. e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na peça madrugadora, cuja apreensão liminar torno 

definitiva.

 Levante-se o depósito judicial, se for o caso, facultada a venda pelo 

autor, na forma do artigo 3º, § 1º., do Decreto-lei 911/69.

Cumpra-se o disposto no artigo 2º., do Decreto-lei 911/69, oficie-se ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167410 Nr: 3820-78.2018.811.0013

 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: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA, Nandria Daniela dos 

Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A., ANDRESA PALMEIRAS DE 

SOUZA ME, Wesley Leonel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 2939-72.2016.811.0013

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARIA FERREIRA BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, INDEA - Instituto de 

Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117968 Nr: 2852-19.2016.811.0013

 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: Vera Lúcia Garcia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140044 Nr: 3708-46.2017.811.0013

 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: Gilberto Marcelino Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:

 Ao requerente para impugnar os fatos articulados na contestação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RENATO VITAL (AUTOR)
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JANAINA RIBEIRO DE SOUZA VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161788 Nr: 1216-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOÃO ANTONIO GARCIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 12/26.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 30/39.

O requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 43/49.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 14 de agosto de 2018 às 14h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 3463-74.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 

V. GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159309 Nr: 77-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceram na secretaria da 

Segunda Vara o sr. Samuel Eugênio Martins, RG 21548161 SSP/MT e CPF 

034.814.451-21, irmão do executado Ricardo Eugênio Martins, e a sra. 

Leidimar Oliveira de Almeida, RG 1989396-5 SSP/MT e CPF 

048.417.011-25, representante do exequente, para o fim de juntar o recibo 

que segue anexo, por meio do qual a representante do exequente dá 

quitação do montante de R$ 1.437,00 (um mil, quatrocentos e trinta e sete 

reais), relativo à prestação alimentícia cobrada neste feito. Além disso, na 

mesma oportunidade, o sr. Samuel Eugênio Martins efetuou a entrega à 

sra. Leidimar Oliveira de Almeida da quantia de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), com o fito de saldar o restante do débito alimentar, do que esta deu 

plena quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144224 Nr: 5353-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Grascielly Soprani Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143810 Nr: 5156-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lúcia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143826 Nr: 5164-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELSON AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108425 Nr: 5543-40.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE APARECIDA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 
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OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157929 Nr: 11798-43.2017.811.0013

 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: Robervelte Braga Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jorge Sabino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 74/88 (ref. 27) foi 

apresentada tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte autora, para impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118782 Nr: 3139-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA MOREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 125/126, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 573-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Mussolino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Autos do processo nº. 573-02.2012.811.0013

Cód. nº. 64531

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 68/70, uma vez que a consulta ao Sistema 

BACENJUD já fora realizada às fls. 54/55, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome do executado, além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao 

executado no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INDEFIRO ainda a expedição de ofício ao SICREDI e ao SICOOB, na exata 

medida em que as cooperativas de crédito encontram-se incluídas dentre 

as instituições financeiras que integram o Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro (CCSF), na forma do comunicado oriundo do Banco Central do 

Brasil nº 29.096 de 11 de fevereiro de 2016, por meio do qual as 

cooperativas estão adequadas ao Sistema BACENJUD 2.0. Dessa forma, 

os bloqueios judiciais devem ser de forma eletrônica, não mais através de 

ofícios encaminhados às entidades.

Assim sendo, INTIME-SE a exequente, por meio de remessa nos autos, a 

fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento da presente execução.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 02 de junho de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 573-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Mussolino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Autos do processo nº 573-02.2012.811.0013

Código nº 64531

Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora dos veículos relacionados à fl. 58, na exata 

medida em que a constrição judicial levada a efeito à fl. 56 mostra-se 

suficiente à satisfação do crédito exequendo.

Sendo assim, INTIME-SE o executado da penhora realizada nos autos, 

EXPEDINDO-SE cartas de intimação a serem remetidas aos endereços 

informados à fl. 58 dos autos.

Na sequência, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para oferecimento de 

embargos à execução e REMETAM-SE os autos à exequente para que se 

manifeste em 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 573-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Mussolino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Autos do processo nº 573-02.2012.811.0013

Código nº 64531

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 49, no montante 

de R$ 5.208,41 (cinco mil, duzentos e oito reais e quarenta e um 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 50; sobre o CPF 

de nº 972.512.401-49; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 
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subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Exitosa a constrição, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora a ser cumprido no endereço da(s) 

parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores do item I e 

inexistindo veículos automotores (III), fica desde logo deferida o pedido de 

acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo 

passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, item 2.16.4), devendo a 

(o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de 

cor marrom (CNGC, item 2.3.21).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 29 de julho de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 2961-67.2015.811.0013

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano G. Sobrinho - 

OAB:OAB /SP 31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 113, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106702 Nr: 4872-17.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIEL SOARES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os devidos fins que não foi possível realizar a transferência 

dos valores à parte beneficiária, e conforme informação da Conta de 

Depósitos Judiciais de 05/12/2017, ref. 84, abro vista à parte requerida 

para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118782 Nr: 3139-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA MOREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, houve a expedição de RPV (ref:77). 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vista para as 

partes se manifestarem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45719 Nr: 2362-75.2008.811.0013

 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): Nelson Miura, Tereza de Pazos Silva, Maria 

Silvana da Silva, Maria de Fatima Marques de Almeida, JOSÉ MILTON DE 

MENEZES, Maristela Mariana M. F. de Alcântara, José Rodrigues Gomes, 

Rodrigues Gomes e Fagundes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Carlos Magno dos Reis Moreira - 

OAB:2051/MT, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B, Celia Miura - OAB:6.441-B, FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB:13705, fabio Ribas Terra - OAB:7.205, Mario 

Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT, Sara Graziela Pinto Fernandes de Oliveira - 

OAB:MT-13680

 Tendo em vista o teor da decisão de fls. 1.308/1.309, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte 

requerida Nelson Miura para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 717-05.2014.811.0013

 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: Sirlene Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do estudo socioeconômico de fls. 93/94, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90455 Nr: 2157-36.2014.811.0013

 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: Cristiana Macedo Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86042 Nr: 3669-88.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91605 Nr: 3101-38.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Leoni da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91489 Nr: 2997-46.2014.811.0013

 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: Jocilaine Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000945-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

YARA MARINALDA DE OLIVEIRA FREITAS ROZA (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: 1000945-21.2018.8.11.0013. AUTOR: 

YARA MARINALDA DE OLIVEIRA FREITAS ROZA RÉU: MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA - MT Vistos. YARA MARINALDA DE OLIVEIRA 

FREITAS ROZA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO DE REPOSIÇÃO SALARIAL em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES 

E LACERDA-MT. Carreou à inicial os documentos de fls. 9/28. 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$ 

4.043,33 (quatro mil, quarenta e três reais e trinta e três centavos), em 

razão de descumprimento contratual. 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, 14 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RENATO VITAL (AUTOR)

JANAINA RIBEIRO DE SOUZA VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000585-86.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO RENATO VITAL, JANAINA RIBEIRO DE SOUZA VITAL RÉU: B B 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

RESCISÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

ajuizada por JOÃO RENATO VITAL e JANAÍNA RIBEIRO DE SOUZA contra 

BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, alegam os autores que celebraram 

com a requerida negócio jurídico de promessa de venda e compra de 

imóvel, cujo pagamento seria realizado em três prestações, com 

vencimentos previstos para 16 de dezembro de 2016, 16 de dezembro de 

2017 e 16 de dezembro de 2018. Mencionam, ainda, que a entrega do bem 

imóvel ficou ajustada para ser efetivada em 30 de abril de 2017, com 

tolerância de atraso de 6 (seis) meses, o que fixaria a data final para o 

adimplemento da obrigação que incumbia à requerida em 30 de outubro de 

2017. Ato continuo, detalham os autores que em virtude do inadimplemento 

contratual protagonizado pela requerida, que não cumpriu com a obrigação 

estabelecida no instrumento contratual consistente em efetuar a entrega 

do imóvel até 30 de outubro de 2017, os requerentes não realizaram os 

pagamentos que lhes incumbia nas datas aprazadas, ou seja, 16 de 

dezembro de 2017 e 16 de dezembro de 2018, de forma que pagaram tão 

somente a prestação vencida em 16 de dezembro de 2016, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Em assim sendo, ainda consoante narrativa 

constante da exordial, a requerida levou a protesto o instrumento 
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contratual firmado entre as partes, o que gerou consequências negativas 

ao coautor João Renato Vital, visto que sofreu restrições quanto à 

realização de operações financeiras. Juntaram procuração e documentos 

de fls. 18/47. De partida, preenchidos os requisitos legais do artigo 319 e 

320, ambos do NCPC, RECEBO a petição inicial. DA TUTELA ANTECIPADA 

Conforme relatado no introito da presente decisão, asseveram os autos 

que celebraram com a requerida negócio jurídico de promessa de venda e 

compra de imóvel urbano e que após efetuarem o pagamento da 

prestação inaugural em 16 de dezembro de 2016, no montante de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a parte ré deixou de cumprir com sua obrigação 

consistente em promover a entrega do bem imóvel com construção 

residencial devidamente erigida até 30 de outubro de 2017, o que fez com 

que os autores deixassem de promover os pagamentos das duas últimas 

parcelas, cada uma no valor de R$ 87.058,00 (oitenta e sete mil, cinquenta 

e oito reais) e com vencimentos previstos para 16 de dezembro de 2017 e 

16 de dezembro de 2018. Deste modo, em razão da falta de pagamento 

acima mencionada, a requerida levou a protesto o instrumento contratual, 

o que fez com que o coautor João Renato Vital tivesse seu nome inserido 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, através da analise das 

alegações vertidas pelos autores e dos documentos que instruem a inicial, 

em um juízo de cognição superficial e não exauriente, verifica-se a 

plausibilidade do direito pleiteado, na exata medida em que por meio da 

leitura do instrumento contratual acostado às fls. 22/40 dos autos, 

extrai-se a conclusão de que os autores comprometeram-se a efetuar três 

pagamentos em prol da requerida, sendo o primeiro em 16 de dezembro de 

2016, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e os outros dois em 16 de 

dezembro de 2017 e 16 de dezembro de 2018, cada um no montante de 

R$ R$ 87.058,00 (oitenta e sete mil, cinquenta e oito reais). (“vide” 

Cláusula Quinta). Em contrapartida, a requerida obrigou-se a entregar aos 

autores o imóvel objeto do contrato, até 30 de abril de 2017, com um 

período de tolerância de 6 (seis) meses, o que perfaz o termo final como 

sendo 30 de outubro de 2017. (“vide” Cláusula Décima Quarta e Parágrafo 

Único) Em consequência disso, como o negócio jurídico que deu causa ao 

ajuizamento da presente ação judicial tem natureza jurídica de contrato 

bilateral, não é possível que um dos contratantes exija da parte contrária o 

cumprimento de sua contraprestação, antes de adimplir com sua 

obrigação, “ex vi” do art. 476 do CC/2002. Logo, como a previsão 

contratual para a entrega do imóvel antecede ao pagamento da segunda 

prestação, em exame perfuntório dos fatos noticiados, apresenta-se 

legítima a recusa dos autores em efetuar o pagamento da prestação 

vencida em 16 de dezembro de 2017, demonstrando, assim, a presença 

do primeiro requisito necessário à concessão da tutela provisória de 

urgência, qual seja, o “fumus boni juris”. No que concerne ao segundo 

requisito - “periculum in mora” -, conta-se que a limitação ao acesso a 

crédito em decorrência de suposta conduta ilegítima praticada pela 

requerida, certamente acarretará ao coautor João Renato Vital o perigo da 

verificação de danos de difícil reparação, considerando a ocorrência de 

prováveis entraves que enfrentará em relação ao cumprimento de 

obrigações diversas. Em assim sendo, DEFIRO o pedido antecipatório, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., no prazo 

de 48h (quarenta e oito horas), promova o cancelamento do protesto 

levado a efeito em desfavor de João Renato Vital junto ao Cartório do 

Segundo Ofício de Pontes e Lacerda, sob o número 189900, Livro 722, 

Folha 89, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

nos moldes do art. 536, §1º, c/c o art. 537, “caput”, ambos do NCPC. 

Escoado o prazo acima fixado e informado pelos autores o não 

cumprimento da deliberação supra, e independentemente de nova 

conclusão dos autos, DETERMINO que a Secretaria deste Juízo expeça 

ofício ao Cartório do Segundo Ofício de Pontes e Lacerda, requisitando o 

cancelamento do protesto efetivado em desfavor de João Renato Vital, 

sob o número 189900, Livro 722, Folha 89, no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas). DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Outrossim, em atenção ao 

princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade da Promovente/consumidora que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do Promovido/fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e, ainda 

por ser o Requerente consumidor final, conforme preconiza o art. 2º, 

também do Código de Defesa do Consumidor, DECRETO a inversão do 

ônus da prova em desfavor da requerida. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 17 de agosto de 2018, às 16h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE-SE e INTIME-SE pessoalmente a parte requerida da presente decisão, 

por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento (súmula 410 do 

STJ), bem como para que compareça à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

INTIMEM-SE os autores via DJE CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 21 de maio de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000946-06.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARIA APARECIDA PRADO DE OLIVEIRA RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E 

LACERDA - MT Vistos. MARIA APARECIDA PRADO DE OLIVEIRA 

SANTOS, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE 

REPOSIÇÃO SALARIAL em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA-MT. Carreou à inicial os documentos de fls. 9/30. 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 de descumprimento contratual. 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 
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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, 14 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000763-35.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DIVINA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas no processo, 

verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se submetido à 

avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente que, de 

fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de acarretar 

limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para desenvolver atos 

da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, nada foi registrado no 

que diz respeito à possibilidade de reversão do quadro clínico. Destarte, 

nesse influxo de ideias, em que não foi promovida, ainda que a título 

precário, a demonstração da existência 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 configuração da plausibilidade do direito invocado, a concessão 

da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, afigura-se 

inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a caracterização de prova 

inequívoca que leve a verossimilhança do direito invocado. Vale frisar, 

também que, cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo 

as provas que entender pertinentes, fornecendo subsídios à formação de 

sua convicção deste Juízo. Assim, considerando que a autora não 

demonstrou a presença dos requisitos necessários ao deferimento do 

pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora DIVINA DA SILVA, 

ao menos até a presente etapa processual, nada impedindo que, 

posteriormente, a questão possa ser reavaliada, concedendo, se for o 

caso, a medida antecipatória. Ademais, CITE-SE a autarquia requerida 

para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). Assim, ARBITRO honorários periciais 

devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

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/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, 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. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e 

Lacerda, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000747-81.2018.8.11.0013. AUTOR: V. H. 

P. B. REPRESENTANTE: FLORENCIO DOS SANTOS BEARIZ RÉU: 

VALDIRENE PEREIRA Vistos. V. H. P. B. representado por seu genitor 

FLORÊNCIO DOS SANTOS BEARIZ, devidamente qualificados nos autos, 

ajuizaram a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor 

de VALDIRENE PEREIRA, também qualificado nos autos. Segundo alegado 

na inicial, o requerente é fruto de união estável (já dissolvida) entre seu 

representante e a requerida. Que durante o período de convivência foi 

adquirido um imóvel denominado “Lote 19 da Quadra 04, localizado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 416 de 654



loteamento Jardim Santa Fé I, nesta cidade”. Este imóvel está escriturado 

nome do requerente, sendo que seu representante possui sua guarda 

definitiva desde 10/11/2017. No entanto, a requerida praticou violento 

esbulhou possessório em 20 de Abril de 2017, realizando até mesmo 

construção no local. Em razão do exposto, requereram os autores que 

lhes fosse deferida a liminar de reintegração de posse do referenciado 

imóvel urbano, com o intuito de serem reintegrados na posse do bem. 

Carrearam à inicial os documentos de fls. 9/26. Em seguida, vieram-me 

conclusos os autos. É o que basta relatar. Decido. Infere-se da leitura da 

inicial que seu teor atende ao disposto nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

restando verificar a análise do pleito liminar, concernente à expedição de 

mandado de reintegração na posse do imóvel descrito como “Lote 19 da 

Quadra 04, localizado no loteamento Jardim Santa Fé I, nesta cidade”. Com 

efeito, conforme as letras precisas do art. 561 do NCPC, incumbe ao autor 

provar, no âmbito de uma ação possessória: (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, ou a perda da posse, na ação de reintegração. À luz destes 

requisitos, verifico o cumprimento de todos eles, a ensejar, pois, o 

deferimento da ordem liminar. O exercício da posse dos autores restou 

demonstrado por meio dos documentos que instruem a inicial, compostos 

de “matrícula nº. 26.539” (fl. 14). Mais ainda, a data do esbulho também 

permanece evidenciada através das fotos carreadas aos autos, bem 

como da notificação de fls. 18/20. Deve-se considerar, outrossim, que os 

autores também identificaram, em seu arrazoado inicial, o atendimento aos 

preceitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do NCPC, quais sejam, (i) os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Ambos, “in casu”, permanecem latentes ao fio do exposto, 

porquanto a prova documental produzida é esclarece a boa-fé dos 

autores e o “fumus boni iuris”, além de que, caso inexista a tomada das 

providências judiciais cabíveis, permanecerão eles privados do livre e 

desimpedido acesso ao imóvel do qual são possuidores. Em resumo, 

percebe-se que os requisitos ensejadores da expedição do mandado de 

reintegração na posse em sede liminar encontram-se suficientemente 

evidenciados, de modo a viabilizar a sua concessão. Isto posto, conforme 

disposição do art. 562 do NCPC, DEFIRO o pleito liminar e, para tanto, 

DETERMINO a expedição e o cumprimento do mandado liminar de 

reintegração na posse do imóvel urbano descrito como “lote nº 19, da 

quadra 04, situado no Jardim Santa Fé I, núcleo urbano de Pontes e 

Lacerda, com uma casa de alvenaria”. Visando à efetivação da presente 

ordem, à luz dos fatos narrados na peça de ingresso, AUTORIZO a 

utilização de força policial quando do cumprimento do mandado de 

reintegração na posse, se necessária. CITE-SE o requerido acerca dos 

termos da inicial, a fim de que, caso queira, apresente contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 564, “in fine”, do NCPC). Com a vinda da 

peça defensiva, INTIMEM-SE os autores, por meio de seus advogados, via 

DJE, para que apresentem réplica, também em 15 (quinze) dias. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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LACERDA DECISÃO Processo: 1000667-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

OESTE VEICULOS BATIDOS LTDA - ME RÉU: WAGNER COSTA NOGUEIRA 

Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de 

trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 15 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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LACERDA DECISÃO Processo: 1000676-79.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Compulsando-se o acervo de provas 

carreadas no processo, verifica-se que, não obstante a parte autora 

tenha se submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro 

e evidente que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o 

condão de acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade 

para desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte autora 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 configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Ademais disso, padece a inicial da comprovação do requisito 

denominado “perigo da demora”, uma vez que a parte autora, desde a data 

da cessação do benefício em 02/11/2017, quedou-se inerte até a 

propositura da ação sem que, com isso, implicasse em eventual prejuízo a 

seu sustento. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de 

provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, 

fornecendo subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, 

considerando que o autor não demonstrou a presença dos requisitos 

necessários ao deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela 

parte autora ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES, ao menos até a 

presente etapa processual, nada impedindo que, posteriormente, a 

questão possa ser reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida 

antecipatória. Ademais, CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de 

seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 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/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, 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 
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aos processos em que atua como perito. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao requerente o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ESTEVAM PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000692-33.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CLAUDINEIA ESTEVAM PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, 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 à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 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, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000693-18.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSE MANOEL DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, 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 à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 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, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000694-03.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUZIA ALMEIDA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 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”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, 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 à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, 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, 15 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000695-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 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”). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, 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 à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 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, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000696-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

VALDECI VILELA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, 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 à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 418 de 654



impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 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, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000714-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

YORRAINE SANCHILA COELHO SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FELIX OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000714-91.2018.8.11.0013. AUTOR: 

YORRAINE SANCHILA COELHO SANTOS RÉU: LUCIANO FELIX OLIVEIRA 

Vistos. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do 

NCPC. Uma vez preenchidos os requisitos estampados no art. 98 do 

NCPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, ressalvada 

a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Além disso, considerando o vínculo de paternidade demonstrado 

por meio dos documentos que acompanham a inicial, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 26,20% do salário mínimo vigente, que perfaz 

atualmente o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras, nos termos do art. 4º da Lei 

nº 5.478/1968, a serem pagos mensalmente, todo dia 10 (dez), a partir da 

citação. Lado outro, a despeito do procedimento especial previsto no bojo 

da Lei nº 5.478/1968, com o fito de proceder à resolução consensual da 

controvérsia debatida nos autos, DESIGNO sessão de 

conciliação/mediação a se realizar perante o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pontes e Lacerda, no dia 14 de 

agosto de 2018, às 17h00min. INTIMEM-SE pessoalmente as partes para 

que compareçam à solenidade ora designada. Em havendo 

autocomposição, COLHA-SE parecer do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica 

(art. 178, II, do NCPC), pelo prazo legal. No entanto, para o caso de não 

restar frutífero o acordo entre as partes, PROMOVA-SE nova conclusão 

do feito para recebimento da inicial, na forma da Lei nº 5.478/1968. 

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GOIS BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000744-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EVERALDO GOIS BEZERRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 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”). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, 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 à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 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, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000755-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000755-58.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO AUGUSTO CORREA DE 

ALMEIDA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão promovida pelo 

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

contra ANTONIO AUGUSTO C DE ALMEIDA, sob a alegação de que 

celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais prestações do contrato, totalizando o valor 

equivalente a R$ 18.016,40 (dezoito mil, dezesseis reais e quarenta 

centavos). Juntou aos autos notificação extrajudicial realizada na fl. 36, 

realizada no dia 06/04/2018, pugnando pela concessão 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. 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, pré-constituída 

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. 30/33 demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes, denominado de Contrato de Alienação Fiduciária 

em Garantia. 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)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a devedora (vide fls. 36/38). Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 
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SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” 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: Automóvel, Marca: FIAT, Modelo: PALIO ELX FLEX 1.4, Ano: 

2008/2008, Cor: CINZA, Placa: NJE-9335, RENAVAM: 00967800269, 

CHASSI : 9BD17140A85234189 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, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000761-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000761-65.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WALISON PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

contra WALISON PEREIRA DA SILVA, sob a alegação de que celebrou 

com a parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das 

demais prestações do contrato, totalizando o valor equivalente a R$ 

8.096,07 (oito mil, noventa e seis reais e sete centavos). Juntou aos autos 

notificação extrajudicial realizada na fl. 23, realizada no dia 03/04/2018, 

pugnando pela concessão 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. 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, pré-constituída 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. 15/22 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes, denominado 

de Cédula de Crédito Bancário - CCB. 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)” Ademais, a comprovação da 

mora através de notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é 

suficiente para constituir em mora a devedora (vide fls. 30/31). Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO 

POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação 

de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a 

prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” 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: Automóvel, Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE FIRE, Ano 

Fabricação: 2004, Cor: AZUL, Chassi: 9BD15802554631686, Placa: 

KAN7376. 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, 15 

de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARDOSO DE BARROS (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 DECISÃO Processo: 1000812-76.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ALVARO CARDOSO DE BARROS RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ÁLVARO 

CARDOSO DE BARROS contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido 

administrativo para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. 

Asseverou que o pleito formulado inicialmente foi deferido e 

posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos os documentos 

comprobatórios do alegado, além da prova documental atestando a 

permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, requerendo a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E 
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os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 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 de dano e, até mesmo, o risco ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado se consubstancia nas 

fotos carreadas aos autos, bem como na informação de concessão do 

benefício na esfera administrativa, além da informação de cessação do 

mesmo ao término do prazo determinado (“vide” fl. 31). De outro vértice, o 

presente pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível 

quando não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

poderá ser revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José 

Miguel Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: 

provisório, porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de 

obter um pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e 

estável, porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato de ser, após o reconhecimento 

administrativo pela Autarquia ré, cessado a benesse, o que faz exsurgir 

fato cujo potencial é capaz de prejudicar a fonte de sobrevivência da 

parte autora, uma vez que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a matéria, é o 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Presentes 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, 

deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

determinada a implantação do benefício de auxílio doença (TRF-4. Agravo 

de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão Julgador: Sexta 

Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de setembro de 2015. 

Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” Como consequência pelos 

atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz o restabelecimento 

do benefício de auxílio doença. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte reclamante. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 

(trinta) dias, restabeleça o auxílio doença em favor da parte autora, sob 

pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do 

artigo 537, “caput”¸ do NCPC. INTIME-SE da tutela provisória de urgência 

ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seus 

advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. José Dárcio 

de Andrade Rudner, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma 

do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 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/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, 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. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000846-51.2018.8.11.0013
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EDIMAURA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000846-51.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EDIMAURA RODRIGUES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EDIMAURA 

RODRIGUES contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo para 

concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito 

formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante 

disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, além 

da prova documental atestando a permanência da incapacidade para o 

exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada para 

determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao 

final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão da 

pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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 de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nas fotos carreadas aos autos, bem 

como na informação de concessão do benefício na esfera administrativa, 

além da informação de cessação do mesmo ao término do prazo 

determinado (“vide” fl. 31). De outro vértice, o presente pronunciamento é 

não definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 
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ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, com fundamento no 

art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a Autarquia ré, no prazo de 30 (trinta) dias, restabeleça o auxílio 

doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. 

INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seus advogados e via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 

1580, 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, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). Assim, ARBITRO honorários periciais 

devido ao Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

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/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, 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. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

autora o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 

15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SENILTON VICENTE DE SOUZA OAB - MT0004744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DIAS SERIGIOLLI (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000858-65.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GILMAR PEREIRA DE SOUZA RÉU: FELIPE DIAS SERIGIOLLI Vistos. 

GILMAR PEREIRA DE SOUZA ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra FELIPE DIAS SERIGIOLLI, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Argumenta o requerente que 

vendeu em 23 de setembro de 2017 o automóvel PICAPE TOYOTA HILUX 

CD 4X4 SR, ANO E MODELO 2012/2012, PLACA NUD 5183, COR PRATA, 

CHASSI 8AJFY22G4C8000323, RENAVAM 00467113378 ao requerido. 

Citado automóvel estava alienado junto à AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. No contrato de compra e venda 

restou entabulada que o réu pagaria o valor de R$ 95.000,00 (noventa e 

cinco mil reais), sendo parte do pagamento uma PICAPE S10 LT 4X2, ANO 

2013/2014, COR BRANCA, RENAVAM 00568034171, PLACA OAZ 1970, 

CHASSI 9BG148EP0EC402705, gravada com cláusula de alienação 

fiduciária à YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, cujo preço foi 

ajustado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mais R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) que seriam pagos em 20 de dezembro de 2017, ocasião 

que as duas picapes seriam quitadas e liberadas das respectivas 

alienações, pelos respectivos vendedores. O autor, em apertada síntese 

alega que o réu não cumpriu as obrigações assumidas no contrato de 

compra e venda, uma vez que na data pré-fixada para o vencimento das 

obrigações futuras (20 de dezembro de 2017), o réu não se dignou em 

pagar o débito remanescente do valor da Hilux (R$ 35.000,00) e nem 

comprovou a quitação do consórcio da S10 dada como parte do 

pagamento. Informa ainda que a Hilux está com terceiro, denominado Luiz 

de Abreu, na cidade de Aripuanã/MT. Deste modo, pugna pela concessão 

de tutela cautelar em caráter antecedente, para afastar o risco da 

ocorrência de prejuízo de difícil reparação, consubstanciado na 

possibilidade de o bem ser danificado ou de originar-lhe responsabilidade 

civil em razão de eventual conduta ilícita protagonizada por terceiro na 

direção do citado veículo automotor, com a consequente expedição de 

mandado de busca e apreensão. Ao fim, requer a rescisão do contrato de 

compra e venda de veículos firmados entres as partes. Instrui o pedido 

com a procuração e documentos anexados às fls. 12/58. É a suma do 

necessário. Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pela reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 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 de dano e, até mesmo, ao resultado 

útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso 

haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica 

do pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado se consubstancia 

nos documentos carreados aos autos que demonstram a celebração de 

contrato de compra e venda entre o autor e réu, no entanto, que tem sido 

descumprido pelo requerido. De outro vértice, o presente pronunciamento 

é não definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...) o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 
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limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484)”. Por outro lado, o perigo de dano evidencia-se 

pelo simples fato de que o veículo, objeto do contrato, encontra-se 

atualmente com risco de sofrer depreciação com o mau uso, além de ser 

desviado ou ter a posse transferida a terceiros, vindo a desaparecer. 

Como consequência pelos atos praticados pelo requerido, necessário se 

faz que seja realizada a busca e apreensão da PICAPE TOYOTA HILUX 

CD 4X4 SR, ano e modelo 2012/2012, cor prata, placa NUD 5183, chassi 

8AJFY22G4C8000323, RENAVAM 00467113378. É de bom alvitre salientar 

que advém da necessidade de deferimento da concessão da tutela 

antecipada neste momento, pois se fosse concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: Automóvel, PICAPE TOYOTA 

HILUX CD 4X4 SR, ano e modelo 2012/2012, cor prata, placa NUD 5183, 

chassi 8AJFY22G4C8000323, RENAVAM 00467113378. EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE o autor como 

depositário, 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). Aditada a inicial, 

CITE-SE o requerido para, querendo, ofertar defesa, sob pena de revelia e 

confissão quanto à matéria de fato (NCPC, art. 344). Com a juntada da 

contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 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, 15 

de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000886-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000886-33.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: VANDIR APARECIDO DE SOUZA EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, 

verifico que a constrição recaiu sobre o lote de nº 05-A da quadra 103, 

medindo 409,05m2, cujo valor de aquisição foi estabelecido no patamar de 

R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme se depreende 

do Contrato de Compra e Venda de fls. 17/18 dos autos, sendo este o 

benefício econômico perseguido pelo embargante. Logo, nos termos do 

art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO de ofício e por arbitramento o valor 

atribuído à causa pelo embargante, FIXANDO-O em R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais). RETIFIQUE-SE o valor da causa junto ao 

sistema PJe. Por outro lado, a declaração de pobreza firmada na inicial não 

se coaduna, a princípio, com o potencial financeiro demonstrado nos 

autos. Isto por que a ação tem por objeto a constrição judicial que recaiu 

sobre o imóvel adquirido pelo embargante, no valor de R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais), o que demonstra a aparente 

capacidade econômica do mesmo em efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua 

família, afastando, com isso, a presunção "juris tantum" de veracidade 

ínsita à declaração da alegada miserabilidade. Neste sentido já decidiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja 

possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples 

afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não 

encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica 

alegada. (AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 

14/04/2014)”. Desta forma, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, 

DETERMINO que o embargante comprove o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, sob pena de indeferimento do 

benefício. Em seguida, CERTIFIQUE-SE a secretaria se os embargos de 

terceiros foram opostos tempestivamente, observando-se o teor do art. 

675, "caput", do NCPC. APENSEM-SE o presente feito aos autos de nº. 

1000738-22.2018.8.11.0013. Após, PROMOVA-SE à conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000894-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000894-10.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGUES DA PAIXAO REQUERIDO: ESTADO 

DE SAO PAULO Vistos. AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em desfavor 

do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Carreou à inicial os 

documentos de fls. 12/22. 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$ 20.000,00 (vinte mil), a título de danos morais. 

Desta maneira, considerando que o Estado de São Paulo 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 
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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, 15 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53109 Nr: 31-96.2003.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelmir Funari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 Vistos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de novembro 

de 2018, às 14h45.

Oficie-se a Comarca de Ji-Paraná/RO, solicitando informações a respeito 

do cumprimento da Carta Precatória encaminhada para realização da oitiva 

da testemunha CAMILO PAULO DE OLIVEIRA.

Intime-se o réu e sua advogada constituída, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42012 Nr: 4307-34.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wayne Haine de Pessoa Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Murelli Ferreira 

Oliveira - OAB:11681

 Ante o exposto, julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

WAYNE HAINE DE PESSOA JESUS em relação ao crime previsto no artigo 

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento nos 

artigos 107, IV c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, e art. 61 do Código 

de Processo Penal.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-se.Ciência ao Ministério Público e à Defesa do 

pronunciado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-96.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE ALMEIDA FOSCHINI QUEIROZ OAB - SP0149470A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se quanto a Decisão 

retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES MATIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de julho de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. STEIN EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCLEIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NAVARRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LAZARO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVAR GOMES BUENO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. AQUINO DE FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER PEREIRA BUENO (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000278-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DOLORES DURANTI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

15h10min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANIZIO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes para manifestarem-se quanto ao Despacho 

do ID 13622507 e quanto a juntada de ID 13686324.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001027-86.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JAIR BARBOSA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais com pedido de liminar que Jair Barbosa de Freitas move em 

desfavor do reclamado Banco Bradesco S/A. Alega o Reclamante que 

teve o seu nome negativado junto ao SERASA referente a divida que 

desconhece, negando qualquer vinculo com a requerida, e tal situação 

criou constrangimento para a parte autora. Ao final, pede a procedência 

da presente ação, bem como com a condenação do Banco Reclamado, 

pelos danos morais sofridos, benefícios da justiça gratuita, inversão do 

ônus da prova, e declaração de inexistência de debito. O Reclamado 

apresentou contestação, alegando em síntese, que a autor ainda é 

devedor da parte reclamada, que existe vinculo com a instituição bancaria 
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desde de 25/02/2014. Portanto, inexiste dano a ser indenizável e dessa 

forma pede a improcedência da presente ação. Inexistindo preliminares 

suscitadas, passo a análise do mérito da causa. 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. (destaquei e negritei). 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. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda 

que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, 

para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre 

todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode 

ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP- 

AgRg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (negritei e destaquei). 

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, 

restou incontroverso que o reclamante possui vinculo com a requerida, 

qual seja conta bancaria, pois até mesmo juntou copia de extrato bancário 

da impugnação, porem na exordial negava o vinculo com a requerida. A 

promovida juntou prova nos autos de que o autor tomou um empréstimo no 

valro de R$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais), que seria parcelado 

em 12x de R$ 170,53. No entanto, da primeira parcela houve pagamento 

de apenas R$ 0,41 (quarenta e um centavos), e estando inadimplente 

ensejou a negativação plenamente legitima, assim ocorreu a restrição do 

seu nome junto ao SERASA, portanto encontra-se respaldada 

juridicamente. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente da negativação do seu nome junto aos órgão de negativação 

de crédito, nesse caso, não é passível de indenização por danos morais. 

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. Danos 

morais, na definição de Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico 

monografista da matéria, são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio 

ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo 

aquilo que não seja suscetível de valor econômico. (O Dano Moral e sua 

Reparação, Rio, 1955, nº. 1). (destaquei e negritei). O incômodo, 

preocupação, perda da tranqüilidade, que passou o Reclamante pela 

restrição em seu nome de algo que era devido, em meu entender, constitui 

mero aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes 

para gerarem danos morais. Destarte, conforme observou a requerida, há 

outras restrições em nome do autor, sendo aplicável a súmula 385, STJ. 

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. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 

SEGURO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO. 

RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. A indenização por dano moral se destina a 

reparar um mal causado à pessoa que resulte em um desgosto, aflição, 

transtornos que influenciem no seu equilíbrio psicológico e, não, apenas 

incômodos e transtornos que são comuns na vida em sociedade, como o 

caso dos autos. Demonstrado que foi indevida a cobrança mensal de 

prêmio de seguro, deve a importância ser restituída em dobro. Inteligência 

do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

Preliminar rejeitada. Recursos de apelação e adesivo improvidos. 

(Apelação Cível nº. 70008512121, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relatora: Ana Maria Nedel Scalzilli, julgado em 25/11/2004). (grifei e 

negritei). 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 formulado por JAIR BARBOSA DE FREITAS 

contra o BANCO BRADESCO S/A, ambos já qualificados nos autos. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

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. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Outrossim, não pode passar in albis a grave e temerária situação 

evidenciada de litigância de má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, CONDENO ainda o requerente ao pagamento de 

multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres 

públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título 

de condenação, em favor da demandada, bem como a custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que 

é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade aos litigantes 

temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 08 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-69.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000957-69.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ELISANGELA RODRIGUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, I, CPC, em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 
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aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, 

atenho-me à preliminar levantada no bojo contestatório, alegando 

necessidade de perícia, mas tal preliminar não merece prosperar, pois o 

que se julga nesses autos é o cabimento ou não da obrigação de fazer 

dos entes requeridos, vez restar provado a necessidade tratamento 

médico/medicamento prescrito conforme laudos médicos acostados, por 

tanto, tal situação não faz necessário qualquer perícia, assim, REJEITO A 

PRELIMINAR SUSCITADA. A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu ainda a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. No tocante a tese de 

ilegitimidade passiva, também resta afastada, pois conforme será melhor 

debatido na fundamentação, o entendimento majoritário para a situação 

ora debatida inclina-se para a responsabilidade dos requeridos até mesmo 

de forma solidária. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ELISANGELA RODRIGUES DOS 

SANTOS, devidamente qualificada e representada pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a autora em suas razões 

iniciais que sofre de hemiplegia espástica (CID10 G 81.1), enfermidade 

caracterizada por rigidez e fraqueza muscular, dificuldades de fala e 

locomoção causados por lesão isquêmica cerebral, cujo tratamento é feito 

por aplicação de Toxina Botulínica A 100, tendo sido prescrito para a 

paciente a dosagem inicial de quatro frascos. Assim, por conta do alto 

custo do tratamento, alegou não possui condições financeiras para 

custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para obrigar que o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda custeiem o 

tratamento em questão. À análise do pleito exordial se impõe que traga à 

colação alguns dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo 

cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso 

dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, 

“caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da leitura de tais 

dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à 

saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo 

existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana 

se queda comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, 

mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e 

do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, 

sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e 

ausência de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do 

c. Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 
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SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Municipio de Pontes e Lacerda, aduziu, em suma, não ser o órgão 

competente pois o medicamento requerido pela autora é de auto custo, 

mas é fornecido pelo SUS, sendo assim, responsabilidade do Estado. A 

saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico 

direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "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". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/fornecimento de medicamento para combate à doença que 

acomete a autora ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, qual seja, 

hemiplegia espástica (CID10 G 81.1), cujo tratamento é feito por aplicação 

do medicamento Toxina Botulínica A100, no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com o profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, 

assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça os meios 

necessários de deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante 

indicado por ele quando da realização do tratamento médico ora deferido, 

sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do 

tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). 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). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 15 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67138 Nr: 751-40.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76463 Nr: 1714-77.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74063 Nr: 561-09.2017.811.0014

 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: ALVINO ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29975 Nr: 779-47.2011.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdRL, MLPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, do desarquivamento 

dos autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77150 Nr: 2045-59.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 77151 Nr: 2046-44.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 77211 Nr: 2087-11.2017.811.0014

 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: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação 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.: 77201 Nr: 2081-04.2017.811.0014

 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: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 77155 Nr: 2049-96.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 77159 Nr: 2052-51.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23.177

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 968-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Vistos. Considerando a ausência da Defensoria Pública nesta 

comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO a advogada JENNYFER 

FERREIRA BATEMARQUE, como dativa dos requeridos, modo pelo qual 

fixo o valor de 03 (três) URH. Ainda, ante os relatos da equipe 

psicossocial, informando que o menor expressa grande vontade de residir 

com o seu tio e tia de consideração, sendo o Sr. Izonel Gil Lopes e Sra. 

Ediane Nunes Cavalcante, DESIGNO audiência para a oitiva dos mesmos a 

ser realizada no dia 20/06/2018 às 14h30min (MT), a serem intimados no 

endereço: Fazenda localizada à 11km de Jarudore, na Barra do Paraíso. 

No mais, OFICIE-SE o CREAS para que acompanhe a genitora do menor, 

para verificar se a mesma foi vítima de violência doméstica, aportando aos 

autos relatório, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, considerando a 

informação de que o menor irá começar acompanhamento psicológico, 

com o psicólogo do município, OFICIE-SE para que o mesmo apresente 

relatório, após a consulta. Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que requer o 

caso, expedindo o necessário.”
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29381 Nr: 186-18.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Eusebio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Real S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:MT 21.150-A

 Código: 29381

VISTO,

Considerando a certidão de fl. 150, em que o advogado recusa a 

nomeação que lhe fora feita anteriormente, REVOGO a decisão de fl. 149.

Deste modo, NOMEIO como advogado dativo do exequente o Dr. OSCAR 

ALVES DA SILVA JUNIOR - OAB/MT 18.917, devendo este ser intimado 

para, em 05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir.

 Desde já, ARBITRO ao dativo nomeado o valor de 03 (três) URHs a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70747 Nr: 890-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bezerra da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susana Lemos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 70747

DESPACHO

VISTO,

 Ante a petição retro, INTIME-SE, através de seu patrono, a parte 

autora/exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 1202-07.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Paulo Messias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A

 Código. 30400

VISTO,

 Processo em ordem.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 126, após, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos para análise do pedido retro.

Às providências necessárias.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78181 Nr: 229-08.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 229-08.2018.811.0014 (Código. 78181)

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de CLEICE DA SILVA 

MORAES, devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte promovente requereu a desistência da 

ação, conforme fl. 24, sem que mesmo fosse devidamente realizada a 

citação da parte requerida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

INTIME-SE.

Proceda-se as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3322 Nr: 169-65.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 169-65.2000.811.0014 (Código: 3322)

VISTO,

Processo em ordem.

CUMPRA-SE na forma determinada à fl. 291, evitando a secretaria 

conclusões desnecessárias.

Às providências necessárias.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71988 Nr: 1581-69.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Ùnica da Comarca de Novo São 

Joaquim, Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:14.059, 

Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT

 Processo nº 1581-69.2016.811.0014 (Código 71988)

VISTO,

Ante a petição de fls. 25/29, INTIME-SE a Fazenda exequente para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

devolução da Carta Precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2370 Nr: 474-20.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Maria Sena Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 2370

DESPACHO

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua advogada, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Considerando a Portaria nº 629/2018-PRES, que em seu Art. 2º 

estabelece horário de expediente das 08h à 12h, no dia 27.06.2018 

(quarta-feira), no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, em virtude 

do jogo Brasil x Sérvia, reagendo a audiência já marcada para o dia 

27.06.2018 às 14h00m, para o dia 02 de agosto de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 1080-39.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o informe que até a presente data o demandado não 

proferiu decisão a respeito do requerimento administrativo da parte autora, 

defiro o pedido de fls. 225.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte autora para juntar a 

decisão administrativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20049 Nr: 1814-24.2007.811.0033

 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: ARY KARA JOSÉ, DEVAIR VALIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAINA FAVA 

BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57596/SP

 PROCESSO: 1814-24.2007.811.0033

CÓDIGO: 20049

REQUERENTE: ARY KARA JOSÉ E DEVAIR VALIM DE MELO

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA

DESPACHO

 Vistos.

Sobre a redução dos honorários propostos, manifeste-se o requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 14 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21232 Nr: 1086-46.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LUIZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo executado (fls. 101/103), vez 

que inexiste oposição por parte do exequente, consoante manifestação de 

fls. 105/106.

 Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, 

nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Presidente do 

TJMT.

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, consignando que seu silêncio importará em 

extinção pelo pagamento.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 1904-61.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI JOSÉ PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL"ACQUA 

JUNIOR - OAB:9.505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, FELIPE 

AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B, HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-A/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT, 

Silvia Pacheco Castanho - OAB:10.921 E/MT

 Visto,

Considerando que a parte exequente, às fls. 699, sinalizou a 

impossibilidade de composição amigável da lide, despiciente se torna a 

realização da audiência de conciliação designada para o dia 19 de junho 

de 2018, razão pela qual desmarco-a.

Assim, cientifique-se a parte executada acerca do desinteresse da parte 

exequente na realização da audiência de conciliação, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o cálculo atualizado do saldo 

devedor (fls. 686) e requerimento formulado no item 02 da petição de fls. 

680, consignando expressamente que sua inércia será interpretada como 

concordância.

Na sequência, oficie-se a Procuradoria do Estado de Mato Grosso para 

informar se existe débito fiscal em nome da parte executada e requeira o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 1063-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSA, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 PROCESSO: 1063-85.2017.811.0033

CÓDIGO: 69906

EXEQUENTE: C. S. A.

EXECUTADOS: ELIAS SILVA ALVES

DECISÃO

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 32, pois ele já fora apreciado e muito bem 

fundamento em sede de sentença que apreciou em embargos de 

declaração opostos pela nobre causídica postulante.

Observadas as formalidades legais e nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 14 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80117 Nr: 1609-09.2018.811.0033

 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: QUATÁS AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Finanças do Município 

de São José do Rio Claro - MT, Prefeito do Município de São José do Rio 

Claro – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO DO ROSARIO NICOLINO - 

OAB:374043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,.Isto posto, DEFIRO o pedido liminar requerido pela Impetrante para 

determinar que as autoridades coatoras expeçam declaração de 

imunidade sobre o imposto de transmissão de bens imóveis – ITBI, 

referente aos imóveis descritos na inicial, ressalvada, todavia, a faculdade 

disposta no artigo 37, §2º e 4º do Código Tributário Nacional.OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos deste Município, 

cientificando-o acerca da presente decisão.NOTIFIQUEM-SE as 

Autoridades impetradas a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem 

as informações que julgarem necessárias, na forma do art. 7º, I, da Lei 

12.016/09.Esgotado o prazo para oferecimento das informações, 

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei 

12.016/2009.Por fim, conclusos para sentença.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53360 Nr: 2829-18.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26080 Nr: 3300-73.2009.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65422 Nr: 1889-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ADRIANO SOUZA DE CAMPOS, 

PEDRO ACACIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3339 Nr: 335-06.2001.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B, Fabíola Cássia de Noronha Sampaio - OAB:4997 -MT

 Intimar o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60228 Nr: 1599-67.2015.811.0033

 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: GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENARIO MARIA DE OLIVEIRA, Cpf: 
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24234184268, Rg: 507207, Filiação: Olivia Maria de Oliveira e Antonio 

Maria Filho, data de nascimento: 01/06/1951, brasileiro(a), natural de P. do 

Capim-MG, casado(a), aposentado, Telefone 66 9672 9613 e atualmente 

em local incerto e não sabido SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Vilma Jose de Oliveira e Genario Maria de Oliveira, data de nascimento: 

19/06/1978, brasileiro(a), natural de Salto do Ceu-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Visto.GENÁRIO MARIA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação 

de interdição com pedido de tutela antecipada para que seja nomeado 

curador provisório de sua filha SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Aduziu o autor, em apertada síntese, 

que a interditanda é portadora de um retardo mental e atraso global de 

desenvolvimento, tendo sido diagnosticada com o CID F. 06.8 e CID Q. 

03.4, conforme relatado pelo laudo médico juntado à fl. 14, carecendo de 

vigilância e cuidados especiais diários, razão pela qual postula em via 

judicial pela interdição da filha.A exordial foi recebida à fl. 15, ocasião em 

que foi designada audiência para a oitiva do interditando e antecipando os 

efeitos da tutela pretendida nomeando como curador provisório o 

requerente.A interditanda foi interrogada, conforme se extrai do termo de 

audiência de fls. 18/19, sendo nomeados os peritos do Juízo para 

elaboração de laudo pericial, sendo no mesmo ato formulados os quesitos 

a serem respondidos pelos experts nomeados.A parte autora, através do 

Defensor Público da Comarca, apresentou à fl. 22 os quesitos a serem 

respondidos pelos peritos nomeados pelo Juízo.A fim de resguardar o 

contraditório e a ampla defesa, sobretudo para impugnar o pedido 

postulado na inicial, foi nomeada como defensora dativa a advogada Dra. 

Vânia Conceição do Nascimento, que manifestou-se às fls. 23/24 pelo 

prosseguimento do feito, eis que a interditanda efetivamente demonstra 

estar impossibilitada de gerir os atos da vida civil.Às fls. 29/31 acostou-se 

aos autos o laudo psicológico n.º 25/2017 e às fls. 35/41 foi juntado 

médico pericial, que relataram, sucintamente, que a interditanda possui 

retardo mental profundo com comprometimento significativo do 

comportamento, requerendo vigilância constante. Relatou ainda que o 

impedimento é absoluto, sendo a doença mental de caráter permanente, o 

que a impossibilita de gerir os atos da vida civil.O Defensor Público 

Estadual, à fl. 43, pugnou pela procedência do pedido inicial para decretar 

a interdição de Sandra Regina de Oliveira, nomeando-lhe como curador o 

requerente, sendo desnecessária a produção de outras provas. 

Consultado, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, 

manifestou-se pela total procedência da pretensão externada na peça 

inaugural (fls. 44/47).Relatei o necessário. Decido.Não restam dúvidas de 

que deve ser decretada a interdição da requerida. Durante seu 

interrogatório, constatou-se dificuldade dela em responder questões 

básicas como nome do pai ou local de sua residência.Os laudos médicos 

apresentados (fls. 29/31 e 35/41) bem atestam que a interditanda sofre de 

retardo mental profundo, o que compromete a sua faculdade de 

discernimento, afetividade e orientação psíquica, impedindo-a de forma 

absoluta e irreversível de reger sua pessoa e bens. Neste passo, 

impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, a 

curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu 

Código Civil Anotado, p. 387:A curatela é o encargo público cometido, por 

lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os 

bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de 

fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental (RT 

529/80).Quanto à nomeação do curador, é certo que o artigo 1.775, § 1.º, 

do Código Civil Pátrio, estabelece que, na falta de cônjuge ou companheiro, 

é curador legítimo o pai ou a mãe, o que se constata no caso dos 

autos.Por essas considerações e mais que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 44/47, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Sandra Regina de Oliveira, devidamente qualificada nos 

autos, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil e reger seu patrimônio.Nos termos do artigo 1.775, § 1.º, 

do CC, nomeio-lhe, como curador pleno, o requerente Genário Maria de 

Oliveira, igualmente qualificado nestes autos, devendo este prestar 

compromisso.Inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se no 

átrio do Fórum (posto que inexistente imprensa local nesta Comarca) e no 

Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, sob os 

benefícios da gratuidadejudiciária.Isento a parte autora das custas e 

despesas processuais, eis que qualificada como hipossuficiente nos 

au tos .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se .  I n t imem-se . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Transitada em julgado e cumpridas as 

determinações acima explicitadas, arquive-se o processo com as 

anotações e baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 15 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79544 Nr: 1331-08.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO SCHONWALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER ROTTA - OAB:OAB/PR 

57.610, ROBSON LUIZ GIOLLO - OAB:OAB/PR 46.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3339 Nr: 335-06.2001.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B, Fabíola Cássia de Noronha Sampaio - OAB:4997 -MT

 Autos nº 335-06.2001.811.0033

Cód. 3339

Vistos.

Analisando os autos não verifiquei substabelecimento visando alterar a 

representação processual do exequente como alegado na petição de fl. 

174 e reiterada à fl. 176.

Todavia, considerando a procuração pública de fl. 178 e a juntada de 

substabelecimento de fl. 180, determino que se procedam às necessárias 

retificações, tanto no sistema informatizado Apolo, quanto na capa dos 

autos.

 Assim, intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79982 Nr: 1543-29.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO KAORO MINODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 
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Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 175834 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 01/08/2018 às 14h30min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56083 Nr: 1683-05.2014.811.0033

 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: WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO, VHNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONNY GARCIA NAKASHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria nº 629/2018-PRES, que em seu Art. 2º 

estabelece horário de expediente das 08h à 12h, no dia 27.06.2018 

(quarta-feira), no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, em virtude 

do jogo Brasil x Sérvia, reagendo a audiência já marcada para o dia 

27.06.2018 às 14h30m, para o dia 02 de agosto de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 1915-51.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUARETÊ EXPORTAÇÃO IND. e COM. DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente o pagamento de 

diligência complementar solicitado às fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 1037-53.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31809 Nr: 2564-84.2011.811.0033

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE CAMARGO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente comprovante de 

pagamento da diligência complementar solicitada às fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63019 Nr: 612-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIONE DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente comprovante de 

pagamento da diligência complementar solicitada às fls. 40.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29262 Nr: 11-64.2011.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16920 Nr: 271-83.2007.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT, 

MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - OAB:18873/E-MT, SEONIR 

ANTONIO JORGE - OAB:23.002 OAB/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, que 

o processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para 

o arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1882-61.2013.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, GOICHI SAITO, MILTON 

MASSATO SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, SHIJUKO HOURINOUCHI 

SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66748 Nr: 2715-74.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTUROSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 
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EPP, JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS, JOAO CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.74, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78529 Nr: 812-33.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 810-34.2016.811.0033

 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: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 810-34.2016.811.0033 – Código 63367

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 INTERDITANDA: ARMELINDA DIDZE

PARTE INTERDITADA: DANIEL DIDZEC OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO proferida nos 

autos e a seguir resumo transcrita:

 SENTENÇA: (...) Pelo exposto, e mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A INTERDIÇÃO de Daniel 

Didzec Oliveira, devidamente qualificado nos autos, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

reger seu patrimônio, na forma do art 3º, II, do Código Civil. Nos termos do 

artigo 1.775, § 2º, do CC, nomeio-lhe como curadora plena a Requerente, 

Armelinda Didzec de Oliveira, igualmente qualificada, devendo prestar 

compromisso na forma do art. 759, I, do novo Código de Processo Civil, e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. Sem custas. 

Publique-se a sentença na forma prevista pelo art. 755, § 3º, do NCPC, e 

no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, sob os benefícios da gratuidade 

judiciária. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitada em julgado e cumpridas as determinações acima explicitadas, 

arquive-se o processo com as anotações e baixas de estilo.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 14 de junho de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72531 Nr: 2381-06.2017.811.0033

 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: LRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2381-06.2017.811.0033 – Código 72531

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: LUZIMAR ROCHA DE CASTRO

PARTE REQUERIDA: LEUDIMAR CARVALHO ROCHA

INTIMANDO: Interditado: Leudimar Carvalho Rocha, Cpf: 74265318134, Rg: 

19635776 SSP MT Filiação: Marilene Carvalho Rocha, data de nascimento: 

02/01/1982, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), Endereço: Rua 

Espanha, 1284, Bairro: Jardim Europa, Cidade: Nova Maringa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA, onde 

foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de LEUDIMAR CARVALHO ROCHA, nos 

termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil:

SENTENÇA: Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por LUZIMAR ROCHA DE CASTRO em face de 

LEUDIMAR CARVALHO ROCHA, devidamente qualificadas, aduzindo, em 

síntese, que a interditanda, que reside na companhia da autora, é 

portadora de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor associado a 

epilepsia, moléstia que a tornou incapacitada para realizar as funções do 

dia a dia, no trabalho e na vida social. Em sede de tutela antecipada 

postulou sua nomeação como curadora da interditanda, ao argumento de 

que necessita requerer benefício previdenciário em favor da interditanda, 

o que exige que a autora a represente como curadora. Ao final requereu a 

concessão da tutela de urgência, a citação da interditanda, a intimação do 

Ministério Público, designação de perícia e a procedência da ação com a 

consequente decretação da interdição. Juntou documentos (fls. 08/18). Na 

decisão de fls. 19/20 foi deferida a tutela de urgência pretendida, 

nomeando a requerente como curadora provisória da interditanda, bem 

como determinada a realização de prova pericial. O laudo pericial foi 

juntado aos autos às fls. 29/35. Manifestação da requerente pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência do pedido inicial à 

fl. 36. Às fls. 37/40 o Ministério Público Estadual apresenta manifestação 

pela procedência total dos pedidos constantes na exordial, requerendo a 

decretação da interdição da requerida, nomeando a requerente como sua 

curadora. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 2. O pedido 

inicial deve ser julgado procedente. O feito já está maduro para ser 

decidido, sendo desnecessária realização de qualquer outra diligência. 

Saliento, inicialmente, que a ausência do interrogatório da interditanda não 

importa em nulidade do feito, haja vista a existência de prova robusta nos 

autos capazes de demonstrar que a interdição da requerida é a medida 

que se impõe. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INTERDIÇÃO - INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA - CASO CONCRETO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Por se tratar de medida 

excepcional, a interdição não pode prescindir de demonstração cabal da 

incapacidade do interditando. Se as provas colacionadas aos autos, 

notadamente o laudo pericial realizado com lisura por 'expert', autorizam a 

conclusão indubitável acerca da incapacidade do interditando, que não 

possui condições de gerir sua pessoa e seus bens, é possível prescindir 

da realização de interrogatório judicial, devendo desde logo ser decretada 

a  i n t e r d i ç ã o ” .  ( T J - M G  1 0 1 4 5 0 6 3 1 8 3 0 5 0 0 0 1 1  M G 

1.0145.06.318305-0/001(1), Relator: ARMANDO FREIRE, Data de 

Julgamento: 17/03/2009, Data de Publicação: 04/05/2009). Verifico que a 

requerida deve realmente ser interditada, pois, examinada, concluiu-se 

que apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da 

vida civil, de modo que se encontra desprovido de capacidade de fato. 
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Compulsando os autos, verifica-se que o exame pericial concluiu que a 

interditanda é portadora de sequela de paralisia cerebral (CID G 80.9) e 

retardo mental profundo (CID F 73), sendo totalmente incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens, conforme laudo pericial de fls. 29/35. 

Desta feita, diante do resultado da perícia conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 

13.146/2015, que estão sujeitos a curatela: I - Aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...), o que é 

o caso da interditanda, razão pela qual merece acolhimento o pedido 

inicial. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Leudimar Carvalho Rocha, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora a Sra. Luzimar Rocha de Castro. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Cumpra-se.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 14 de junho de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21781 Nr: 1618-20.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFIGENIA AQUINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21214 Nr: 1065-70.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINA BRITES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 121verso/122, no valor de R$ 3.650,74 

(três mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), diante 

da concordância expressa da exequente (fl. 127).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado pelo 

devedor e anuído pelo credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

em favor da parte exequente;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE o(s) competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 304-20.2000.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO - 

OAB:31.694 OAB/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21783 Nr: 1627-79.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TOMAZ DO NASCIEMNTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349-0, PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Retifiquem-se o registro e capa dos autos, visto que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Após, intimem-se, via DJe, os patronos constituídos pela autora à fl. 

196, para que, em 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a petição e 

documentos de fls. 208/211.

3. Decorrido o prazo, conclusos.

Às providências, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, dar regular ansamento ao 

feito, já que a correspondência retornou sem atingir o objetivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CARDOSO DOS SANTOS (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)
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Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-61.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIELE DA SILVA MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS 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)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR POMPEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA KOLOGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, Impugnar a Contestação.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63264 Nr: 2947-04.2017.811.0049

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: .PE, FBS, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de investigação de paternidade post mortem interposta 

pelo Ministério Público Estadual, no interesse do menor Fábio Bryan Silva, 

representado por sua genitora Aniamar Costa da Silva em face de Maria 

das Graças de Souza Chaves, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 06/15.

Recebida a inicial (fls. 16/17), este juízo remeteu o presente feito ao 

CEJUSC para tentativa de conciliação/mediação.

Conforme consta às fls. 25/26, a sessão de mediação restou frutífera, 

resultando na celebração de acordo.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO celebrado em sessão de 

conciliação/mediação, fls. 25/26, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com 

fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, DETERMINO a retificação da Certidão de Nascimento 

do menor, Fábio Bryan Silva, matrícula n° 000610 1 55 2015 1 00027 164 

0010762 68, para que dela passe a constar seu nome como Fábio Bryan 

Silva Chaves. Incluindo ainda, o nome de seu genitor Fábio de Souza 

Chaves e dos avós paternos Maria das Graças de Souza Chaves e 

Francisco de Assis Chaves.

Expeça-se mandado de averbação e encaminhe-se ao Cartório do 2º 

Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica/MT para que este, em 15 

dias, retifique a certidão do requerente, passando a constar o nome de 

seu genitor Jorge Antonio Fazenda Carvalho, dos avós paternos Maria 

das Graças de Souza Chaves e Francisco de Assis Chaves e retifique 

seu nome, passando a constar Fábio Bryan Silva Chaves.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a gratuidade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 4907 Nr: 276-96.2003.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BAUAB, WALTER MARINO, WALDEMAR 

BAUAB, LAÉRCIO STANGHERLIN, RUBENS GENTILLE, JOAMAR 

JAQUETTI, OSVALDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Ildo Roque 

Guareschi em face de Raul Bauab e outros, ambos qualificados nos autos.

 Às fls. 806, juntou-se petição informando a ocorrência de acordo 

extrajudicial celebrado entre as partes. Às fls. 808 e 810 juntaram-se 

petições informando a anuência com o acordo realizado .

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado na petição de fls. 806, 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com fundamento no 

artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 04 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 10 de julho de 2018, às 10:00 horas (MT). VILA 

RICA, 15 de junho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36891 Nr: 2119-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 2050-23.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Viana Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do desarquivamento, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 8881 Nr: 975-90.2007.811.0035

 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: Aparecido Manganoti da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daliena Cristina Vaz Pinto - 

OAB:11.660/MT, Viviane Califani Merino Lapinski - OAB:6373/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado Dr.Fernando 

César Passinato Amorim, OAB/MT-7542, para que manifeste-se acerca do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 2219-10.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Ferreira Neves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:OSB/SP 31.618, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

juntada de mandado(Ref.53) com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 48-46.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA RODRIGUES MORAES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 1431-59.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelizes Aparecida Ledur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 927-53.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38840 Nr: 792-41.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 
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manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37520 Nr: 297-94.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria Maria de Souza Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 278-88.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz dos Anjos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37418 Nr: 232-02.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Ferreira Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37366 Nr: 193-05.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma de Aguiar Sessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 167-07.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Batista Ribeiro de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37300 Nr: 164-52.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37228 Nr: 124-70.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Florença da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37215 Nr: 116-93.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDSON CARVALHO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37192 Nr: 98-72.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 
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Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37141 Nr: 63-15.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAIR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37422 Nr: 236-39.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIRIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 149-83.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Rosa da Silva Pivotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37216 Nr: 117-78.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Viana Prado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37312 Nr: 174-96.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Jesus de Oliveira Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37207 Nr: 112-56.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Simon Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 196-57.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hervis Cley Alves Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 195-72.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Balduíno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9759 Nr: 496-63.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orlanda Gomes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 
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OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a expedição de RPV nesta data.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000025-78.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da CNGC impulsiono o presente feito para intimar o polo ativo FRANCISLEI 

PEREIRA DA SILVA, na pessoa do Advogado RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT 21093/O, para comparecer(em) na Audiência de 

Conciliação. Sala: Sala de Audiências de CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2018 

Hora: 12:30. Alto Garças, 15 de junho de 2018 ROGÉRIO RODRIGUES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) Substituto SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM 

AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000024-93.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da CNGC impulsiono o presente feito para intimar o polo ativo FRANCISLEI 

PEREIRA DA SILVA, na pessoa do Advogado RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT 21093/O, para comparecer(em) na Audiência de 

Conciliação. Sala: Sala de Audiências de CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2018 

Hora: 12:00. Alto Garças, 15 de junho de 2018 ROGÉRIO RODRIGUES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) Substituto SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM 

AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36176 Nr: 84-77.2016.811.0092

 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: ELIDIA RODRIGUES DA SILVA SIMÃO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a 

tutela de urgência, condenar o réu na obrigação de conceder à parte 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor 

mensal correspondente à média aritmética das contribuições realizadas, 

não podendo ser inferior a 01 (um) salário mínimo, incluindo o 13º (décimo 

terceiro) salário, a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 

31/07/2015 (fl. 29), e até a data do falecimento (23/03/2017 - fl. 66), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidente 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 

02/12/2013.Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno ainda o réu no 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos 

termos do inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estiloAlto Taquari/MT, 14 de junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44864 Nr: 2703-43.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Lira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 DECISÃO

Mantenho a decisão que deferiu a tutela de urgência pelos seus próprios 

fundamentos.

Esclareço que o amparo assistencial deve ser solicitado diretamente nos 

órgãos competentes, não cabendo ao Poder Judiciário tal atribuição.

Alto Taquari, 14 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 2631-56.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Pereira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC Química do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Ferreira Pires Sobrinho - 

OAB:73891/SP

 DESPACHO
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Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47235 Nr: 689-52.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joceni de Freitas Gifani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZA CHEYENNE CARVALHO 

PANIAGO MARQUES - OAB:21619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 11, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18782 Nr: 721-72.2009.811.0092

 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: Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Maria 

Bastista dos Santos, Rita Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noêmia Presser Niedermeier, Valdir Antônio 

Niedermeier, Josefa Maria de Jesus -Espolio, Maria Afonso Fávero, 

Jerônimo Sebastião Ferreira, Jerônimo Batista Neves, Giovani Herberts, 

Eligio Zandonardi, Antonio Jose dos Reis, Marçal Batista dos Santos, 

Amaro Sebastião Ferreira, Ana Luiza Neves, João Silverio da Costa, Ivo 

Rodrigues, Hernandes da Silva Horta, José Batista dos Santos, Estevão 

Bastista dos Santos, Maria Batista dos Santos, Mariana Batista dos 

Santos, Jenório Luiz Pereira, Ana Ambrosina dos Santos, Manoel Batista 

dos Santos, Virginia Batista dos Santos, Neurisvaldo Carrijo Barbosa, 

Izabel Batista dos Santos, Maria Doroteia dos Santos, Domingos Naves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar Detoni Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Geraldo Taguchi - OAB:82.311-SP

 Certifico, em cumprimento a determinação de fls. 696, que serve a 

presente para fins de intimar as partes para que se manifestem nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários 

apresentada às fls. 702/704, e em caso de concordância procedam ao 

depósito de 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor, no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36826 Nr: 327-21.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 Ante o exposto, apresentada resposta à acusação, verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/07/2018, às 14h00min. (Horário MT)II – 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. III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.IV - 

DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como tome 

as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça.V - 

Determino a realização de estudo psicossocial com a suposta vítima, a ser 

realizado pela psicóloga e assistente social desta comarca, em até 30 

(trinta) dias.Alto Taquari/MT, 23 de abril de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21171 Nr: 1313-82.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDB, VFB, IDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes da Silva - 

OAB:13464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em 

cumprimento a determinação de fls. 86, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, acerca do laudo socioeconômico de fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31487 Nr: 1027-02.2013.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17892 Nr: 1097-92.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credinorte Móveis e Eletrodomésdticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo da Costa Ribeiro Filho 

- OAB:, Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 17892

 DESPACHO

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 90 (noventa) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31037 Nr: 547-24.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Serviços Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, NARA 

RUBIA ALVES DE RESENDE - OAB:25.460/PR, Sebastião Pereira de 

Castro - OAB:4238-B/MT, VALTER COUTINHO SCARDUA - 

OAB:7320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente a 
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manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16609 Nr: 951-85.2007.811.0092

 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: NILFA LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcilo Pedro Steiger, Backenbauer de Oliveira, 

Newton Santos de Oliveira, Antônio Jonas da Silva, Domingos de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Código 16609

SENTENÇA

Nilfa Lina de Jesus ajuizou Ação de Divisão e Demarcação de Imóvel em 

face de Tarcilio Pedro Steiger, Backembauer de Oliveira e Newton Santos 

de Oliveira, alegando que é proprietária de um imóvel rural, denominado 

Chácara Córrego do Castigo, situado neste município, com área de 6,25 

ha, matrícula nº 6.322 do CRI de Alto Araguaia, que se encontra 

pro-indiviso em um lote de terras com área total de 37,50 há.

Alegou ainda que desde a partilha oriunda de processo de inventário, não 

se fez a regular demarcação dos quinhões dos herdeiros.

Requereu a demarcação e divisão da área, com abertura de matrículas 

individualizadas para cada quinhão.

A inicial veio instruída com documentos.

O réu Backembauer foi citado pessoalmente e contestou o pedido, 

arguindo preliminares de prescrição e inadequação da via eleita. No mérito 

requereu a improcedência do pedido e apresentou exceção de usucapião.

 O réu Newton também foi citado pessoalmente, mas não contesto o 

pedido.

O réu Tarcilio foi citado por edital e apresentou contestação por negativa 

geral, por meio de curador especial.

Os confiantes Antonio Jonas da Silva e Domingos de Lima foram citados 

pessoalmente, mas não apresentaram manifestação.

Designada audiência de instrução e julgamento, a parte ré não 

compareceu e a parte autora informou não haver mais provas a produzir.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez 

que se trata de ação de natureza real, que não discute o direito de posse 

sobre o bem.

Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Tarcilio, haja vista 

que de acordo com as informações constantes nos autos o imóvel foi 

vendido após o ajuizamento da presente demanda.

Por fim, rejeito a prejudicial de mérito, pois o direito de demarcar e dividir o 

bem comum pode ser exercido a qualquer momento, não estando sujeito a 

prazo prescricional.

No mérito, de acordo com os artigos 569 e 570 do Código de Processo 

Civil:

“Art. 569. Cabe:

I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a 

estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou 

aviventando-se os já apagados;

II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a 

estremar os quinhões.

Art. 570. É lícita a cumulação dessas ações, caso em que deverá 

processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa 

comum, citando-se os confinantes e os condôminos.”

Por sua vez, estabelece o art. 574 do mesmo diploma legal que na petição 

inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela 

situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, 

aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha 

demarcanda.

A exigência se justifica na medida em que todos os confrontantes poderão 

sofrer as consequências da pretensão demarcatória pela decisão 

proferida, uma vez que poderá estabelecer os marcos entre as 

propriedades.

 No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS 

ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE 

TERRAS PARTICULARES. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. AO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA, INCUMBE AFERIR A 

NECESSIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DE PERICIA PLEITEADA PELAS 

PARTES. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DA PROVA DE LOCALIZAÇÃO DO LOTE. 

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA AÇÃO 

DEMARCATÓRIA. IMÓVEIS DESCRITOS NA INICIAL QUE HÁ MUITO 

INTEGRAM O PATRIMONIO E POSSE DOS DEMANDADOS E SEUS 

SUCESSORES. FRAÇÃO DE TERRA QUE INTEGRA O TODO MAIOR. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO RETIDO E APELOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70069039311, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 

30/06/2016)”

Nessa perspectiva, cabia à parte autora indicar a localização da área que 

pretende demarcar, com os respectivos limites, os quais não vieram aos 

autos.

Destarte, ante a não comprovação do direito da autora, impõe-se a 

improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Alto Taquari/MT, 17 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-14.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRENY TOLENTINO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ESTRIOTO (REQUERIDO)

VAGNER ALMEIDA ROSA (REQUERIDO)

Sidney Jakobe (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 14 horas (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 15 de junho de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-67.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 
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comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010033-52.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-37.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-14.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010010-77.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-62.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010081-16.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010068-46.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010187-41.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-82.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010036-07.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010035-22.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010037-89.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para juntada do 

comprovante de pagamento do RPV. Esclareço que embora o Aviso de 

Recebimento – AR não tenha sido devolvido, a contagem do prazo deve 

ser realizada a partir da data da entrega do documento ao destinatário, 

cuja consulta pode ser feita pelo código de rastreamento, a fim de evitar 

prejuízos à parte exequente, em razão da notória morosidade na 

prestação do serviço por parte da unidade local dos correios. Em seguida, 

encaminhe-se o cálculo de liquidação e a certidão de decurso do prazo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via malote digital, para apuração da mora, nos termos do art. 5º, § 6º, do 

Provimento nº 11/2017 – CM. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000144-62.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000144-62.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000145-47.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000145-47.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010128-87.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

JOAO GILBERTO GIROTTO MACHADO OAB - SP103006 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010128-87.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIO GOMES EXECUTADO: 

IVO EVANGELISTA DOS SANTOS DEFIRO o pedido de levantamento do 

valor bloqueado via BACEN JUD, devendo o mesmo ser transferido para a 

conta indicada de titularidade do exequente (13591320). Após, intime-se o 

exequente para se manifestar no prosseguimento do feito. Alto 

Taquari/MT, 15 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.: 55711 Nr: 916-66.2018.811.0084

 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: Associação de Amigos de Apiacás, LUCIANO 

FRANCISCO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de alvará pleiteado nos autos, para autorizar a 

realização da festividade mencionada na petição inicial, devendo, todavia, 

ser observada rigorosamente a Portaria nº 011/2009-DF deste Juízo, 

principalmente no que concerne à permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como quanto à proibição da venda de 

bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, nos termos dos Capítulos IV 

e VI, artigos 4º, 5º e 7º, respectivamente.Friso que compete aos 

organizadores do evento, bem como ao Conselho Tutelar desta Comarca 

de Apiacás-MT, fiscalizarem, em sua plenitude, o cumprimento do presente 

Alvará, e da Portaria 011/2009-DF, sob pena de cassação do referido 

alvará, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e 

penais.Determino que SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO ALVARÁ 

JUDICIAL, OFÍCIO e MANDADO, devendo também acompanhar cópia 

integral da Portaria nº 11/2009-DF.Comunique-se o Conselho Tutelar, com 

urgência.Oficie-se a Polícia Civil e a Polícia Militar de Apiacás-MT, para que 

tomem conhecimento do evento, bem como prestarem informações 

necessárias a seus organizadores e realizar a fiscalização das condições 

de segurança.Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás, 13/06/2018.Tibério de Lucena Batista.Juiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 2081-42.2004.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florismar dos Santos Lima, Vany Francisca dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Vidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O, Valentin 

Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:6315

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERENTE, 

POR INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para ciência da decisão de 

fls. 192, haja vista manifestação de fls. 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45510 Nr: 218-36.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darma Distribuidora de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Sampaio Patricio - Drogaria Biotec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. C. Rezende - 

OAB:OAB/MT 6.057, Jackson Nicola Maiolino - OAB:OAB/MT 17.147

 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 requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE EMBARGADA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste, no prazo 

de 5(cinco) dias, quanto aos embargos de declaração interposto, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36776 Nr: 23-22.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCdSR, ÉdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Núcleo Apiacás

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 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 endereço 

atualizado do requerido, haja vista certidão do oficial de justiça com 

diligência negativa para o endereço fornecido às fls. 168/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 45-46.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Moretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 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 quanto as fls. 

379/386, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-49.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILENE MAMEDIO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010147-49.2016.8.11.0084 REQUERENTE: LEIDILENE MAMEDIO ARAUJO 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, verifica-se que a parte autora na data de 10/11/2015 efetuou a 

compra de um Microondas da marca Midea Carrier do Brasil pelo valor de 

R$ 449,00, mas que logo dentro do prazo da garantia o produto 

apresentou defeito e foi encaminhado para a promovente nos meados de 

maio de 2016, e que a promovente por sua vez, entrou em contato via 

e-mail com a empresa Midea em 19/08/2016 gerando número de protocolo 

1002728823 no intuito de encaminhar o referido objeto para assistência 

técnica, porém não obteve resultado o referido produto não retornou da 

loja EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP, ora 

promovida. Insta salientar que, devidamente citada, intimada e advertida, a 

parte promovida compareceu na audiência de conciliação (ID n° 5955720), 

ocasião em que foi intimada para apresentar contestação no prazo de 05 

dias, porém quedou-se inerte. Incidem nesses casos, os efeitos da 

revelia, na forma do art. 344 do CPC/2015. No caso, trata-se de relação 

jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. 

Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor 

por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Diante da inversão do 

ônus da prova nas relações de consumo cabia à requerida trazer aos 

autos comprovações de suas alegações de inexistência de falha na 

prestação de serviço, o que não fizeram. A parte autora desincumbiu-se 

do seu ônus processual no momento em que procurou por diversas vezes 

a requerida para ver sanado o problema com o bem adquirido, art. 373, 

inciso II do NCPC. Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias tentativas e idas do consumidor a loja 

delineiam o descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever 

objetivo de reparar decorre do art,. 12 do Código de Defesa do 

consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a implorar pela resolução do 

problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. 

Referida conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é 

suficiente a configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de 

indenizar. Sendo assim, de acordo com o art. 18, § 1º, do CDC, não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; o abatimento proporcional do preço. Consumidor que 

goza da garantia de ter produtos com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, na exata dicção do art. 4º, II, “d” 

do Código Consumerista. Assim, não tendo a ré comprovado que o defeito 

decorreu de mau uso, conclui-se que a parte autora faz jus à troca do 
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aparelho adquirido por outro idêntico ou similar, com as mesmas 

especificações ou restituição do valor pago, ficando a seu critério a 

escolha. No tocante aos danos morais, deve-se observar que os fatos 

narrados na inicial, por si só, geraram constrangimentos à parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pela parte 

ré, violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Ressaltasse o varejista é igualmente responsável pelo vício do produto e a 

fabricante também culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e 

vice-versa, nos termo do art. 18, caput do Código de Defesa do 

Consumidor. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Ademais, tendo em vista que a relação jurídica 

consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, considera-se 

que, constatado o defeito no produto e não resolvido o problema, 

satisfatoriamente e em prazo razoável, o dano moral se faz presente e 

impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor razoável de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em razão da essencialidade do aparelho 

microondas para o consumidor, que atinge os efeitos pedagógicos nas rés 

sem causar enriquecimento ilícito da parte autora. II - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do vigente CPC, para condenar a ré: a) pagar à parte autora 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da sentença; b) pagar para a reclamante a importância de R$ 

449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do ajuizamento da ação e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 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. Apiacás/MT, 21 de agosto de 

2017. Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-56.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDE PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 APIACÁS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-56.2017.8.11.0084 REQUERENTE: MARIA MATILDE PASCHOAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A SENTENÇA 

Número do Processo: 8010002-56.2017.8.11.0084 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. 

I – DAS PRELIMINARES Não há preliminares a serem sanadas, motivo este 

que passo desde já ao julgamento do mérito da questão. II – DO MÉRITO 

Está demonstrado que o nome da parte autora foi inserido nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito, por pendências financeiras com a 

empresa requerida no valor de R$ 762,30 (setecentos e sessenta e dois 

reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de n.º 

20127145943420000000. Entretanto, a parte autora afirma jamais ter 

contraído dívidas com a requerida. Ao analisar os presentes autos, 

verifico que o direito milita em favor da parte Requerente, e assim é, 

porque, a parte Requerida ao contestar a inicial, apresentou o contrato 

que supostamente foi celebrado junto a requerente por intermédio da loja C 

Pereira Zeri & CIA, referente a aquisição de um crédito consignado no 

valor de R$ 701,00 (setecentos e um reais), entretanto, tal contrato não 

aponta o local e a data de sua celebração e, também é visível que a 

assinatura da requerente diverge grosseiramente da assinatura que a 

mesma opôs em seu documento de identificação e procuração que 

acompanharam a inicial. Não se pode olvidar que neste conflito de 

interesses figuram, de um lado, um Banco, dotado de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do 

ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, 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 ele foi hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiência. Há que se destacar que no presente 

caso, o ônus da prova deve ser imputado a Requerida, por ser esta o 

agente que determinou a anotação, possuindo, desta forma, todos os 

elementos necessários para elucidação da lide. No entanto, a parte 

Requerida trouxe aos autos, documentos em que claramente evidenciam 

que quem celebrou o contrato do crédito não foi a requerente, sendo 

possível verificar que, com a cópia do contrato trazido pela requerida, 

acompanhou também as cópias dos documentos de identificação da 

requerente, observado no documento de id. 9023529, sendo esses 

claramente divergentes dos juntados pela parte autora na inicial, 

evidenciando, portanto, que o contrato realizado não foi celebrado pela 

parte autora, sendo provável a ocorrência de falsificação, não devendo 

ser a parte autora quem deva arcar com as consequências do erro 

ocorrido. Dessa forma, não se tem dúvidas de que houve ilegalidade no 

ato da requerida ao encaminhar o nome da Requerente para os bancos de 

dados restritivos de crédito. Resta, pois, cristalina a responsabilidade do 

Requerido, ainda que objetivamente, no evento que causou os danos 

suportados pela Requerente, ou seja, a inclusão indevida de seu nome 

nos bancos de dados restritivos de crédito, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - São invioláveis a intimidade, a vida provada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Ademais, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou 

devidamente caracterizado. O Código Civil Brasileiro, através do disposto 

nos arts. 186 e 927, verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. E é este o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285).” Dessa forma, resta evidente a ocorrência 

de dano moral pelo cadastramento indevido do nome da autora no órgão 

de restrição ao crédito, e o consequente dever de indenizar, eis que 

caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta. 

No mais, vale consignar que tal entendimento se encontra sedimentado no 

Enunciado de n. 34 da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, verbis: “Enunciado n.34 – A negativação indevida 

do nome do devedor junto aos órgãos de restrição ao crédito é causa 

suficiente para o reconhecimento dos danos morais.” Neste sentido é a 

reiterada orientação da jurisprudência: “CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM SERASA, ORIUNDA DE 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM DOCUMENTOS FURTADOS À 

TITULAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO 

MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. VALOR DO 

RESSARCIMENTO. LESÃO MINORADA PELO RÉU. I. A inscrição indevida 

do nome da autora em cadastro negativo de crédito, a par de dispensar a 

prova objetiva do dano moral, que se presume, é geradora de 

responsabilidade civil para a instituição bancária, desinfluente a 

circunstância de que a abertura de conta se deu com base em 

documentos furtados e para tanto utilizados por terceiro. II. Indenização 

adequada à realidade da lesão, ante a tomada de providências pelo réu 

para atenuar os efeitos causados. III. Recurso especial conhecido e 

provido.” (STJ - REsp 659760/MG; RECURSO ESPECIAL 2004/0096799-0 – 
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Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - QUARTA TURMA julgado 

04/04/2006 – publicado no DJ em 29.05.2006 p. 252).” Assim, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade a reparação 

do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição 

Federal e dos art. 6º, inc. VI do CDC e do art. 186 do CC. Quanto ao valor 

da reparação, embora não haja parâmetros legais para o arbitramento, o 

valor a ser pago para reparação do dano moral deve levar em conta 

alguns elementos como as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a 

extensão do dano, a dor causada, a qualidade do ofendido e a capacidade 

econômica do ofensor, além do fato de se levar em conta o caráter 

pedagógico-punitivo da reparação como forma de coibir e desestimular 

condutas que resultem em danos a outrem, de modo que ela não seja tão 

alta que se torne fonte de enriquecimento ilícito e nem tão ínfima que se 

torne inexpressiva. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA MATILDE PASCHOAL 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A., para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO existente entre a reclamante e o 

reclamado, oriundo do contrato nº. 20127145943420000000, bem como 

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a 

partir desta sentença. Torno definitiva a liminar concedida. Deixo de 

condenar o Requerido ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, por incomportáveis 

em primeiro grau de jurisdição. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Apiacás- MT, 17 de maio de 2018. Tiberio de Lucena Batista Juiz 

substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69587 Nr: 1681-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de L. A. A. do Oeste de 

MT-Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Orbem Turazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o requerido devidamente intimado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

comprovou nos autos o pagamento do débito devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 2449-38.2017.811.0038

 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 do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. S. dos Santos Eireli EPP, Katia Sabino dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:MS - 

12809, Andre Stuart Santos - OAB:MS - 10637, Guilherme Frederico 

de Figueiredo Castro - OAB:MS - 10647, José Henrique S. Vigo - 

OAB:MS - 11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o requerido devidamente citado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos até a presente data não 

apresentou contestação a presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95626 Nr: 3464-42.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A ( BASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Ayres Barros - OAB:TO/ 

2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, Keyla 

Marcia Gomes Rosal - OAB:TO/2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que decorreu o prazo de suspensão dos 

autos requerido pela parte autora na petição de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95752 Nr: 3539-81.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. 

-, ajuizada por INTERESSADOS MARIA DE FÁTIMA PICOUTO SILVA e 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em que pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, em que 

requereram dentre os quais, a justiça gratuita e atribuíram o valor da 

causa em R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais).Verifico 

que as partes declararam uma área rural de terra, de 27,9 há (vinte e sete 

hectares e nove ares) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, uma área rural de terra, de 

27,9 há (vinte e sete hectares e nove ares) no valor de R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais), denominado Sítio Santa Luzia, 1 (um) veículo 

automotor marca/modelo Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2003/2004, cor 

Cinza, chassi 9BD15822544537068, placa JZN6692 no valor de R$ 8.000 

(oito mil reais), e 38 (trinta e oito) semoventes no valor aproximado de R$ 

38.000,00 (trinta e oito mil reais), totalizando R$ 256.000,00 (duzentos e 

cinquenta e seis mil reais) ( ... ) INDEFIRO-O e DETERMINO que intime os 

requerentes na pessoa de seu advogado para que providenciem o 

recolhimento das custas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição.Transcorrido o prazo in albis ou não, 

certifique e me volte conclusos.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73962 Nr: 931-13.2017.811.0038

 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): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o requerido devidamente intimado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

comprovou nos autos o pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73958 Nr: 927-73.2017.811.0038

 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): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 
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OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o executado devidamente intimado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

comprovou nos autos o pagamento do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100732 Nr: 1773-56.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva, Lucas Alcantâra de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Gomes Alvarenga - 

OAB:MT/ 16658, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 11 de julho de 2018 (quarta-feira), às 15h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Sem prejuízo disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 

Apolo – código n. 13.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71993 Nr: 3203-14.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRRMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, Jackeline 

Oliveira da Silva Matos - OAB:42089/OAB/PR, Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comparecer nesta 

escrivania a fim de retirar a certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97258 Nr: 150-54.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGS, ONdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comparecer nesta 

escrivania a fim de retirar a certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75128 Nr: 1493-22.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMA, VAAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:MT - 18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida, ref. 20.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-91.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA PUGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 15 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - MT0013077A 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: 20/09/2018 

Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000084-91.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: DEOCLIDES RAMOS DE OLIVEIRA 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-37.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA FERREIRA SANTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO 
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POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA 

FILHO Dados do processo: Processo: 8010254-37.2016.8.11.0038; Valor 

causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: IRINEIA FERREIRA SANTIN 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 

Hora: 15h30 , na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 15 de junho de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-37.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA FERREIRA SANTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 15 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: 20/09/2018 

Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8010254-37.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: IRINEIA FERREIRA SANTIN 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010273-77.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS REIS NEIVA (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. 8010273-77.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: JULIANO DOS REIS NEIVA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP e JULIANO DOS REIS 

NEIVA, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida diretamente à credora/exequente 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. A penhora/arresto efetivada nos 

autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário, inclusive junto ao sistema RENAJUD. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de junho de 2018 - 08:43:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-57.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON GUSTAVO REBOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000235-57.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: HUDSON 

GUSTAVO REBOLI Parte REQUERIDO: GABRIELA DE CAMPOS VALENTE 

PERRONI - ME Senhor(a): Advogado(a) Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de Advogada da parte REQUERENTE, nos termos 

do processo acima indicado, por todo o conteúdo, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 27/09/2018, às 16 HORAS, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: 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. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 
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apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

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, Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. ARAPUTANGA, 

14 de junho de 2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-91.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA PUGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000084-91.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: DEOCLIDES RAMOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MANOEL BATISTA PUGER 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: 20/09/2018 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, 15 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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-37.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000053-37.2018.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES 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: 12/07/2018 Hora: 13h00 (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, 15 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.: 67289 Nr: 1217-90.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS, EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY APARECIDO CARRIJO 

- OAB:24306/O, Hur Carlos Santos França - OAB:22850, TIAGO SHIOJI 

TIUMAN - OAB:21461/O

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que, em que pese 

devidamente intimado o douto Causídico constituído pela acusado Edna 

Ferreira da Silva deixou transcorrer “in albis” o prazo legal para 

apresentar defesa prévia. Desta feita, a fim de dar maior celeridade ao 

feito sem que prejudique o contraditório, INTIMA-SE, novamente, a 

Denunciado, por intermédio de seus Causídicos constituídos, via Dje, para, 

no prazo legal apresentarem Defesa Prévia em Favor daquela, nos temos 

da legislação processual penal vigente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17900 Nr: 1508-42.2008.811.0026
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzínio José de Campos, Antonio Izídio da 

Silva, Dermeval Vilas Boas Sampaio, Ozenir de Araújo, José Elísio de 

Sales Abrantes, José Negrini, Orestes Lima Damasceno, Sebastião 

Teixeira de Farias, Pedro Gomes Alves Menezes, Vicente Bellarver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darcy Capistrano de Oliveira 

Filho - OAB:11.031-MT, Eduardo Capistrano de Oliveira - 

OAB:11569/MT, Elias Bernardo Souza - OAB:3898-A/MT, Iasnaia 

Pollyana Gusmão Sampaio - OAB:7601/MT, LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 .2. Diante das diligências certificadas em anexo, determino que, visando 

averiguar eventual falecimento do requerido VICENTE BELLAVER, 

OFICIE-SE a (i) Secretaria de Administração do Estado do Mato Grosso 

(SAD/MT); (ii) à Escola Estadual Ramon Sanches Marques em Tangará da 

Serra/MT – local onde o requerido exercia suas atividades (email: 

tga.ee.ramons.marques@seduc.mt.gov.br; Endereço: Rua Alziro Zarur, 

Bairro Cidade Alta, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-00); (iii) terceira vara 

cível da comarca de Tangará da Serra/MT em referência ao alvará judicial 

de numeração única 19119-03.2017.811.0055 – cód. 252900; 

SOLICITANDO o envio de certidão de óbito do requerido VICENTE 

BELLAVER ou VICENTE BELLARVER, portador do RG n. 232706/SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o n. 176.063.060-87, matrícula funcional n. 6955/1, 

Professor da Educação Básica, Classe C, nível 11, mestre licenciado pela 

UFMT em Física Ambiental. De igual modo, visando também averiguar 

eventual falecimento do requerido JOSÉ NEGRINI, OFICIE-SE ao (i) Cartório 

de registro Civil da Comarca de Matinhos/PR (email: 

rimatinhos@terra.com.br; endereço: Rua Roque Vernalha, 215, Bairro 

Centro, Matinhos/PR, CEP 83.260-000, telefone: (41) 3453-0271 e fax: (41) 

3453-6599); (ii) Cartório de registro civil da Comarca de Panagua/PR 

(email: paulo@pencart.com.br; endereço: Rua XV de Novembro, 165, 

Bairro Centro, Paranagua/PR, CEP 83.203-010, telefone: (41) 3423-2333 e; 

(iii) Prefeitura Municipal de Matinhos/PR – setor dos Recursos Humanos – 

(email: Rh@matinhos.pr.gov.br, endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 

Centro, Matinhos/PR, (41) 3971-6254); SOLICITANDO o envio de certidão 

de óbito do requerido JOSÉ NEGRINI, ex-servidor municipal ocupante do 

cargo de motorista da APAE, candidato a vereador na gestão de 2008 

conhecido como “JOSÉ NEGRINI MOTORISTA DA APAE”, portador da CIRG 

n. 8592447 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 726.026.198-68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 748-44.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Intimo o advogado dativo nomeado Dr. Cassio Vinicius Fonseca Meira, da 

decisão abaixo transcrita:

Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 11 (ONZE) DE JULHO 

DE 2018, ÀS 13H30MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III – REMETAM-SE cópia do Relatório do Estudo Psicossocial jungido às fls. 

106/110 ao represente do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

para que possa tomar as medidas que entender necessárias, mormente a 

impossibilidade de acompanhamento da vítima e de sua gestação nestes 

autos, quiçá decidir quanto a guarda e cuidados especiais.

IV – CIENCIA ao Ministério Público quanto a designação da solenidade 

processual.

V - INTIME-SE o defensor dativo nomeado nos autos.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56623 Nr: 231-73.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Valmir Vattos, Rosinei de Fátima Barchi Vattos, 

Paulo Geraldo Vattos, Marinete de Fátima Ignácio Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Diorio Catini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Bisiquia - 

OAB:MT/11.564-A, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564

 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, visando, ainda, dar integral cumprimento aos termos vertidos na 

decisão de fls. 216/217, uma vez não realizada a audiência retro 

designada em razão da ausência de intimação do Requerido, IMPULSIONO 

o presente feito remetendo-o ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

– CEJUSC, a fim de que seja designada nova data para realização da 

tentativa de composição amigável das partes.

Noutra toada, INTIMA-SE desde já o douto causídico constituído pelo autor 

para recolher os valores cobrados pelo juízo deprecado a fl. 223, a título 

de diligência do Sr. Meirinho, devendo ser providenciado o depósito na 

conta e importe naquele mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22150 Nr: 663-05.2011.811.0026

 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): Maracanã Energética S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador, Rodrigo Leite de Barros Zanin - OAB:12.129 A

 Vieram os autos conclusos.2. Considerando que antes de oferecer 

proposta dos seus honorários o perito solicitou a remessa dos quesitos a 

serem respondidos, INTIME-SE a parte restante, qual seja, o ESTADO DE 

MATO GROSSO para que, querendo, formule quesitos e indique assistente 

técnico no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a requerida 

MARACANÃ ENERGÉTICA S/A. foi intimada para apresentação de 

quesitos e indicou tão somente o seu assistente técnico, CERTIFIQUE-SE 

eventual decurso de prazo.3. Após, com a juntada dos quesitos a serem 

ofertados pelo ESTADO DE MATO GROSSO ou certificado o decurso de 

prazo para tal ato, INTIME-SE o perito judicial Josenilson Mineiro Portela 

(nomeado à fl. 2.080), com remessa da quesitação apresentada por 

ambas as partes, para que este apresente proposta de honorários no 

prazo de 10 (dez) dias.Consigne-se na intimação que, tratando-se de 

processo que conta com cerca de 5.900 páginas, divididas em 30 (trinta) 

volumes, não serão enviados cópia dos autos, todavia, estes 

permanecerão a disposição do perito para eventual análise podendo, 

inclusive, serem retirados em carga pelo prazo concernente a 

apresentação de honorários.4. Juntada a proposta de honorários periciais, 

INTIMEM-SE a parte autora e a requerida MARACANÃ ENERGÉTICA S/A., 

partes estas solicitantes da produção da prova pericial, para que 
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manifestem no prazo de 10 (dez) dias.Havendo eventual pedido de 

esclarecimento, desde já, fica determinada a intimação do perito para 

saneamento da dúvida no prazo de 05 (cinco) dias.5. Cumpridas estas 

determinações, TORNEM os autos conclusos para deliberações.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 4498-88.2017.811.0026

 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: ANDRÉIA RECHE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 748-44.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Intimo o réu na pessoa do seu advogado para ciência da expedição de 

carta precatória para comarca de Nobres/MT, no intuito de inquerir naquele 

juízo a testemunha BERENICE CELIA RODRIGUES DA COSTA, querendo, 

acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato. (Súmula 273, do 

STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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:8010187-45.2015.8.11.0026 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: 1000292-14.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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:1000292-14.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, 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: 30/08/2018 Hora: 11:00, na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-29.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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:1000097-29.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

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 Intimo a reclamada, na pessoa dos 

seus patronos, para proceder ao pagamento do saldo remanescente 

apresentado pela exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-71.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSIELLY CRISTINA REGO DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (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:8010237-71.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do 

Promotor de Justiça de Arenápolis, para informar acerca da possibilidade 

de substituição do medicamento pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

por VALPROATO E SÓDIO (DEPAKOTE), o qual consta no RENAME, 

conforme parecer do NAT de ID 6518126. Ressalta-se, ainda, que a 

informação deverá vir acompanhada de justificação do médico subscrito 

da receita, não bastando a mera afirmação do autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-85.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)
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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:8010292-85.2016.8.11.0026 Intimo o Município de Arenápolis, na 

pessoa de seu Procuradoria Jurídico, para ciência da r. sentença (Id 

10855801) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-89.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARCIO VINICIUS JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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:8010143-89.2016.8.11.0026 Intimo o Município de Arenápolis, 

através de seu Procurador Jurídico, para ciência da r. sentença proferida 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (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:8010054-32.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

Procurador, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Intimo Município, na 

pessoa do seu Procurador Jurídico, para ciência da r. sentença proferida 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-41.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CONDOR LOUREIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS OAB - AP0000289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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:8010239-41.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-41.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CONDOR LOUREIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS OAB - AP0000289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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:8010239-41.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-81.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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:8010150-81.2016.8.11.0026 Intimo o Município, na pessoa do 

seu Procurador Jurídico, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-81.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

A. R. L. (REQUERENTE)

TALITA PAOLA RAMALHO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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:8020001-81.2015.8.11.0026 Intimo o Município de Arenápolis, na 

pessoa do seu Procurador Jurídico, para ciência da r. sentença proferida 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-77.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DAS DORES PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (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:8010299-77.2016.8.11.0026 Intimo o Município de Arenápolis, na 

pessoa do Procurador Jurídico, para ciência da r. sentença proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-32.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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:1000058-32.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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:1000058-32.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE PAULA SORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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:1000234-11.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE PAULA SORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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:1000234-11.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000111-13.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 12252693) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000111-13.2017.8.11.0026 Intimo a requerida LOSANGO, na 

pessoa dos seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12252693) 

proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000111-13.2017.8.11.0026 Intimo a requerida TELEFÔNICA 

S.A. pessoa dos seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 

12252693) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010270-27.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 12252719) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010270-27.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (ID 12252719) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-17.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS (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)

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:1000253-17.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência d ar. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-17.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS (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)

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:1000253-17.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência d ar. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000107-73.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000107-73.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010116-43.2015.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12478570) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010116-43.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12478570) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CHAVES MOREIRA (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)

 

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:1000302-58.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CHAVES MOREIRA (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)

 

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:1000302-58.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-29.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000291-29.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-29.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000291-29.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 07/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o teor da Lei Complementar nº. 04/90, Seção VI, Art. 109, 

a qual dispõe sobre a concessão de licença-prêmio por assiduidade:

CONSIDERANDO o teor da Instrução Normativa nº. 02/2017-PRES, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Art. 1º, Item VI, alínea "a", no dispõe 

que cabe ao Magistrado Diretor à concessão de licença-prêmio aos 

servidores do Fórum sob sua jurisdição:

CONSIDERANDO o requerimento do servidor JOÃO PAULO SANTOS DE 

OLIVEIRA, Oficial de Justiça, matrícula nº. 22608, no qual requer o 

deferimento de licença-prêmio por assiduidade nos termos da Lei 

Complementar nº. 04/90:

CONSIDERANDO que o servidor JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA, 

Oficial de Justiça, matrícula nº. 22608, não infringiu o artigo 100 da Lei 

Complementar nº. 04/90, fazendo jus ao deferimento do pedido:

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA, Oficial de 

Justiça, matrícula nº. 22608, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, relativa 

ao quinquênio de 21/02/2013 a 20/02/2018, devendo as mesmas serem 

usufruídas de acordo com a conveniência do serviço.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 14 de junho de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 10/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o teor da Lei Complementar nº. 04/90, Seção VI, Art. 109, 

a qual dispõe sobre a concessão de licença-prêmio por assiduidade:

CONSIDERANDO o teor da Instrução Normativa nº. 02/2017-PRES, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Art. 1º, Item VI, alínea "a", no dispõe 

que cabe ao Magistrado Diretor à concessão de licença-prêmio aos 

servidores do Fórum sob sua jurisdição:

CONSIDERANDO o requerimento da servidora LAURA AZEVEDO DOS 

SANTOS MANSILHA, Técnica Judiciária, matrícula nº. 25291, no qual 

requer o deferimento de licença-prêmio por assiduidade nos termos da Lei 

Complementar nº. 04/90:

CONSIDERANDO que a servidora LAURA AZEVEDO DOS SANTOS 

MANSILHA, Técnica Judiciária, matrícula nº. 25291, não infringiu o artigo 

100 da Lei Complementar nº. 04/90, fazendo jus ao deferimento do pedido:

RESOLVE:

CONCEDER a servidora LAURA AZEVEDO DOS SANTOS MANSILHA, 

Técnica Judiciária, matrícula nº. 25291, 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio, relativa ao quinquênio de 12/11/2012 a 12/11/2017, 

devendo as mesmas serem usufruídas de acordo com a conveniência do 

serviço.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 14 de junho de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 11/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o teor da Lei Complementar nº. 04/90, Seção VI, Art. 109, 

a qual dispõe sobre a concessão de licença-prêmio por assiduidade:

CONSIDERANDO o teor da Instrução Normativa nº. 02/2017-PRES, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Art. 1º, Item VI, alínea "a", no dispõe 

que cabe ao Magistrado Diretor à concessão de licença-prêmio aos 

servidores do Fórum sob sua jurisdição:

CONSIDERANDO o requerimento da servidora ZILDA PEIXOTO TELES, 

Oficiala de Justiça, matrícula nº. 11237, no qual requer o deferimento de 

licença-prêmio por assiduidade nos termos da Lei Complementar nº. 04/90:

CONSIDERANDO que a servidora ZILDA PEIXOTO TELES, Oficiala de 

Justiça, matrícula nº. 11237, não infringiu o artigo 100 da Lei Complementar 

nº. 04/90, fazendo jus ao deferimento do pedido:

RESOLVE:

CONCEDER a servidora ZILDA PEIXOTO TELES, Oficiala de Justiça, 

matrícula nº. 11237, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, relativa ao 

quinquênio de 22/05/2013 a 21/05/2018, devendo as mesmas serem 

usufruídas de acordo com a conveniência do serviço.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 14 de junho de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40474 Nr: 877-04.2011.811.0088

 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: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO, ALCINA RODRIGUES 

DA SILVA CAPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA 

SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, SIDNEY ROBERTO 

MARINS, RITA DE CASSIA MARINS DALLAGO, JOAO EDUARDO MARINS, 

SARA REJANE MARINS FARFUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, CHARLES CHUIKA - OAB:17307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Intimo a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 
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autos o original documento de fls. 45.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59933 Nr: 525-70.2016.811.0088

 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: LUCIANO CANIZARES ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY CANDIOTTO, AGUINALDO 

ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANI VAZ RAIZER 

BORDINHÃO - OAB:5339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Não obstante o teor da certidão de ref. 37, verifico que se trata de feito 

onde foi deferida a Justiça Gratuita ao autor (ref. 15), assim não há razão 

para ser cobrado da parte diligência do Oficial de Justiça.

 Assim, cumpra-se com urgência a determinação de ref. 15, procedendo à 

expedição dos expedientes necessários com a anotação de Justiça 

Gratuita.

No mais, quanto a juntada de ref. 39, diga a parte autora em 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40474 Nr: 877-04.2011.811.0088

 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: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO, ALCINA RODRIGUES 

DA SILVA CAPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA 

SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, SIDNEY ROBERTO 

MARINS, RITA DE CASSIA MARINS DALLAGO, JOAO EDUARDO MARINS, 

SARA REJANE MARINS FARFUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, CHARLES CHUIKA - OAB:17307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Intimo o advogado do requerido Antônio Carlos, para que tome ciência 

acerca da decisão de fls. 416/419.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 3425-89.2017.811.0088

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de Busca e Apreensão promovida por BV 

FINANCEIRA S/A CFI em face de SEBASTIÃO DE ALMEIDA FERREIRA.

À ref. 14 foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

À ref. 22, consta certidão que decorreu prazo para o advogado se 

manifestar nos autos, apesar de devidamente intimado pelo DJE.

 Assim, considerando que a parte requerente não deu andamento ao 

processo, apesar de devidamente intimada, tenho que se configurou o 

abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil.

Custas remanescentes pela autora.

Sem condenação em honorários, visto que não houve citação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40474 Nr: 877-04.2011.811.0088

 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: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO, ALCINA RODRIGUES 

DA SILVA CAPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA 

SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, SIDNEY ROBERTO 

MARINS, RITA DE CASSIA MARINS DALLAGO, JOAO EDUARDO MARINS, 

SARA REJANE MARINS FARFUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, CHARLES CHUIKA - OAB:17307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Assim, DETERMINO:1.Certifique a Secretaria, se houve a publicação da 

decisão de fls. 416/419, com a intimação do advogado do requerido 

Antonio Carlos Marins. Em caso negativo, cumpra-se com urgência. Em 

caso pos i t i vo ,  cer t i f ique  se  houve apresentação de 

contestação;2.Expeçam-se as cartas precatórias necessárias à citação 

dos requeridos Antonio Dirceu Domingos Deboni e sua esposa Mirian Leda 

Rovena Deboni, Darvil José Caron e sua esposa Diva Dominga Deboni 

Caron, Jorge Clayton Petry e sua esposa Elizeti Regina Buzzo Petry, e 

Dircema Maria Beira da Silva, nos endereços indicados na petição de fls. 

379/384; 3.No mais, certifique a Gestora Judiciária acerca do cumprimento 

integral dos termos da decisão inicial de fls. 253/255.Intimações e 

diligências necessárias. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40465 Nr: 868-42.2011.811.0088

 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: GILBERTO HAUFF MELLO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Gilberto Hauff 

Mello em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e outros.

A inicial foi emendada às fls. 110/11.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 113/116).

Pedido de reconsideração às fls. 119/123.

 Às fls. 277, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54293, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 57/58).

 Traslade-se cópia da decisão proferida no processo código 54293 para 

estes autos.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 319/320, em quinze 
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dias, em cumprimento ao disposto no artigo 10, do Código de Processo 

Civil.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 1787-94.2012.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, ADEMAR 

RIBEIRO COIMBRA, RAFAEL COIMBRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ABADIAS DA SILVA, LENIRA LADE 

SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Defiro o pedido do exequente de fl. 101, e determino a intimação dos 

executados, por seu advogado constituído nos autos (fl. 09, 12 e 30), 

para que cumpram voluntariamente o julgado, nos termos da decisão de fl. 

99.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40989 Nr: 1383-77.2011.811.0088

 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: HILTON ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILON CONFECÇÕES LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO SOARES DE LIMA - 

OAB:OAB/SP.189/996

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita ao autor (fls. 30/31). Diante disso, determino que Secretaria 

expeça nova Carta Precatória ao requerido Estado de Mato Grosso, 

intimando-o do despacho proferido à fl. 107, para que se manifeste, no 

prazo ali determinado, com a máxima URGÊNCIA.

No mais, considerando a preliminar arguida pela parte autora, em sede de 

impugnação à contestação (fls. 95/106), a qual aduz que a contestação 

apresentada às fls. 57/65 é intempestiva, determino que a Gestora 

Judiciária expeça certidão circunstanciada sobre a tempestividade das 

contestações apresentadas, constando expressamente as datas das 

citações dos requeridos e eventuais feriados.

Cumpridas as determinações acima, retornem conclusos.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 846-76.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FLEX LTDA, OSMAR DEMENECK 

JUNIOR, FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Postergo a análise da preliminar suscitada em sede de contestação para o 

despacho saneador.

No mais, intimem-se as partes, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado, bem como na 

capa dos autos o nome dos advogados Gustavo R. Góes Nicoladelli e 

Fabiúla Muller Koenig, devendo as futuras intimações serem dirigidas a 

eles.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 897 Nr: 6-96.1996.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESO JORGE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPÊ EMPREENDIEMNTOS CONSTERUÇÕES E 

PROJETOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT, MARCIA OLGA LUCAS - OAB:14.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Creso Jorge 

Lucas, em desfavor de Ipê Empreendimentos Construções e Projetos Ltda.

Devidamente intimada para se manifestar, a parte autora quedou-se inerte 

(fl.90).

 O feito encontra-se paralisado.

 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 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte autora, mesmo devidamente intimada, 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, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38448 Nr: 1153-69.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Processo de Execução proposto por Esmael da Silva Lima em 

face de Jose Luiz de Souza.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual interesse no 

prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 63).

O feito encontra-se paralisado.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.
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Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69898 Nr: 704-94.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT, JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar J. Rodrigues Junior - 

OAB:OAB/MT 7.044-B, Fábia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 58642 Nr: 151-18.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juina - MT, Banco 

Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE CARDOSO DALLA VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da Petição de (ref. 30), faço os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-92.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000076-92.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 224,46; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS 

ALVES DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Sem 

Resolução de Mérito->Extinção-Ausência do autor em audiência 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Da breve análise dos autos, verifica-se que o demandante não 

compareceu à audiência de conciliação e não justificou o motivo de sua 

ausência (Id.10250054). Pois bem. Sabe-se que nos Juizados Especiais o 

não comparecimento do autor em qualquer das audiências do processo 

enseja a extinção deste, conforme previsão do art. 51 da Lei 9.099/95: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; (...) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Negritei. § 2º No caso 

do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de 

força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas. As discussões sobre o tema foram pacificadas pelo Enunciado nº 

20 do FONAJE, “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. 

Negritei. Depreende-se dos autos que o autor não compareceu à 

audiência de conciliação (Id. 10250054). Tratando-se de advogado 

constituído, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal do 

autor para comparecimento em audiência, além do mais consta nos autos 

a citação das partes através do Id. nº 9896260 da data da Audiência de 

Conciliação. Destaco a inércia da demandante que, até o momento, não 

promoveu as diligências que lhe cabiam em prazo superior a 30 (trinta) 

dias. DISPOSITIVO Deste modo, opino pela declaração da EXTINÇÃO DO 

FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95 e 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Sugiro ainda a CONDENAÇÃO do autor em 

custas e despesas processuais, conforme previsão do Enunciado nº 28 

do FONAJE. Submeto esse projeto à apreciação do Juiz Togado para 

homologação. Campinápolis – MT, 18 de abril de 2018. Lys Meire Toda 

Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 

13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-63.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CARVALHO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26 de julho de 2018 , às 12:20 horas (MT). 

Campinápolis-MT, 15 de junho de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000038-46.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VITOR RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA MAUAD OAB - MG119378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JUSTINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26 de julho de 2018, às 12:40 horas (MT). , 15 de 

junho de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-45.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 461 de 654



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26 de julho de 2018 , às 13:00 horas (MT). , 15 de 

junho de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500047-70.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNES ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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 CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26 de julho de 2018 , às 13:30 horas (MT). 

Campinápolis-MT , 15 de junho de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500049-40.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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 CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

reclamada, para no prazo legal, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso 

inominado interposto pela parte autora. , 15 de junho de 2018. WANESSA 

DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32144 Nr: 1887-46.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo as 

partes o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-14.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR TAVARES DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO FERREIRA DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000066-14.2018.8.11.0110; 

Valor causa: R$ 873,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA PROMISSÓRIA]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMAR TAVARES DA 

SILVA FRANCO Parte Ré: REQUERIDO: JUSCELINO FERREIRA DA LUZ 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: CAMPINÁPOLIS - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/07/2018 Hora: 13:40 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. - MT, 15 de junho de 2018 

Atenciosamente, WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

CONSIDERANDO os apontamentos elencados no Termo da Correição 

realizada pela Corregedoria Geral da Justiça no dia 18/05/2018.

CONSIDERANDO a necessidade de fazer uma força tarefa na secretaria a 

fim de cumprir as determinações contidas no referido Termo de Correição.

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os servidores Rafael Ribeiro, matrícula 32646, 

ocupante do cargo de Analista Judiciário e a servidora Ana Carolina 

Soares Fortes Barreto, matricula 35042, ocupante do cargo de Técnica 

Judiciária, desta Comarca, para serviço extraordinário a fim de auxiliar nos 

trabalhos a serem realizados na secretaria da vara única, pelo período de 

30 (trinta) dias a partir do dia 18/06/2018, das 09 às 11hs, devendo as 

horas excedentes de trabalho laboradas pelos servidores serem 

registradas no banco de horas, para usufruto em data oportuna.

Art. 2º - Suspender a concessão de usufruto de compensatórias, no 

período de 30 (trinta) dias, a partir do dia 18/06/2018, exceto as que já 
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foram deferidas no sistema.

Registre-se. Publique-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cláudia, 15 de junho de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito

PORTARIA Nº 19/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

 CONSIDERANDO o feriado Municipal do dia 04 de julho de 2018, em 

comemoração ao 30º aniversário de emancipação política administrativa 

do município de Cláudia-MT;

RESOLVE:

I - Suspender o expediente no âmbito do Poder Judiciário desta Comarca e 

nas Serventias Extrajudiciais desta comarca, no dia 04 de julho de 2018 

(quarta-feira).

II - Prorrogar os prazos processuais que vencem nessa data para o 

primeiro dia útil subsequente

 P. R. Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta a Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Núcleo da Polícia Militar, às 

Delegacias de Polícia Civil, ao Ministério Público e a OAB.

 Cláudia, 15 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 1950-59.2017.811.0101

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEO INOCÊNCIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao requerente para 

manifestação acerca do mandado negativo (ref. 17).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95288 Nr: 918-19.2017.811.0101

 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: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETE APARECIDA ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao requerente para 

manifestação acerca do mandado negativo (ref. 19).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 2111-06.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:MT9321-A, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:SP 322674, 

OSMAR A. MAGGIONI - OAB:RS/13.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:MT-16.438, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE 

BARCELLOS - OAB:SP - 79.416

 Vistos.

1. Ante as divergências apontadas pelas partes no tocante ao laudo 

pericial e aos esclarecimentos do perito nomeado por este Juízo, entendo 

que cabe ao Juízo Deprecante decidir sobre tais questões, até porque 

trata-se de feito executivo, tendo o credor/exequente a faculdade de 

aceitar ou não o bem objeto da penhora.

2. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Sr. Perito nomeado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Cumprido esses atos, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas 

homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 849-21.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda, EDNEI PAES NANTES, 

TAICLINI BORTOLUZZI, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, Aline Nogueira 

Fukuciro, Fabiano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:MT-16.438, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE 

BARCELLOS - OAB:SP - 79.416

 Vistos.

1. Ante as divergências apontadas pelas partes no tocante ao laudo 

pericial e aos esclarecimentos do perito nomeado por este Juízo, entendo 

que cabe ao Juízo Deprecante decidir sobre tais questões, até porque 

trata-se de feito executivo, tendo o credor/exequente a faculdade de 

aceitar ou não o bem objeto da penhora.

2. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Sr. Perito nomeado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Determino que a Secretaria extraia cópia de todo o laudo pericial e os 

esclarecimentos, feitos pelo perito nomeado, a fim deste Juízo deliberar, 

no âmbito da Diretoria de Foro, acerca da matrícula n. 1325 do CRI local. 

Distribua-se como pedido de providências.

4. Cumprido esses atos, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas 

homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 564-77.2006.811.0101

 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: OVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 153/2006 (Id. 46549)

Inventário

Vistos.

1. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha dos bens apresentado nestes autos às fls. 49, 

deixados pelo falecimento de DIVA RODRIGUES, atribuindo ao nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e 

ressalvados os direitos de terceiros, considerando que a Fazenda Pública 

Estadual concordou com o valor pago a título de imposto.

 2. Expeça-se o respectivo formal de partilha em nome do filho da de cujus 

Sr. HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, eis que já completou a maioridade 

civil.

Deverá ainda a Secretaria expedir o alvará de levantamento da quantia 

depositada em nome do herdeiro ou do advogado, se tiver poderes para 

tanto.

3. Desde já defiro eventual pedido de desistência do prazo recursal.
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4. P.R.I.

5. Oportunamente, arquivem-se.

6. Cumpra-se, no que for pertinente, o Código de Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça.

Cláudia, 15 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018-DF

O Exmo. Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a determinação do TCE/MT – Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso para que fosse formada a Comissão Permanente 

de Inventário Físico-Contábil – CIPF (Instrução Normativa SPA n. 01/2011), 

a fim de promover o levantamento de inventário físico dos bens 

patrimoniais do Poder Judiciário;

 CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018 DCP-DMP, que determina a 

constituição da Comissão para realização do Inventário dos bens 

patrimoniais do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso existente nesta 

Comarca, em atendimento ao Plano de Gestão 2017-2018 da 

Coordenadoria Administrativa o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO a remoção do servidor João Carlos da Silva Pereira, 

matrícula 27111, Oficial de Justiça, bem como o usufruto de férias do 

servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 32712, Gestor 

Administrativo 3, que compunham a Comissão Permanente de Inventário 

Físico-Contábil – CIPF, no ano de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico Contábil – CIPF, os seguintes servidores:

I – Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora Geral de 1ª Entrância;

II – Tatiana Mendes de Oliveira, matrícula 34660, Gestora Administrativa em 

Substituição;

III – Marcia Castro de Ornellas, matrícula 12425, Oficiala de Justiça;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, afixando-se cópia desta no átrio do 

Fórum, remetendo-se ao Departamento de Material e Patrimônio e ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Colniza/MT, 11 de junho de 2018.

 Ricardo Frazon Menegucci

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83459 Nr: 4280-17.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADIR NEVES VIANA, JOVAIS RIBEIRO 

BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 675-57.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOURA SOUZA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROQUE AGOSTINI - Vulgo "Paulo 

Agustinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autorade Decisão de Fls 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32819 Nr: 961-40.2009.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELUIZE MARGARIDA ZIMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-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.: 4665 Nr: 4-35.1992.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUARUBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA - 

OAB:3.543.B/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de justiça para que esta secretaria 

possa dar cumprimento ao despacho de fls. 196, intimando a parte 

requerida por meio de oficial de justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 464 de 654



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32539 Nr: 664-33.2009.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS PAGLIOSA E CIA LTDA, WILSON LUIZ 

PAGLIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MOREIRA - 

OAB:20411/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto a avaliação do bem penhorado, conforme determinado no 

despacho de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 781-82.2013.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA IGUAÇUENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que forneça 

endereço atualizado da parte requerida, efetuando o pagamento da 

diligência do sr. Oficial de Jusitça ou da Carta Precatória, a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao despacho de fls. 24, mais 

precisamente para INTIMAR a parte requerida da avaliação efetivada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62083 Nr: 482-08.2013.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA JURUENA 

LTDA (COOPERJURUENA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça para que esta secretaria 

possa dar cumprimento ao mandado retro, intimando a parte requerida da 

avaliação efetuada no bem objeto da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 4665 Nr: 4-35.1992.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUARUBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA - 

OAB:3.543.B/MT

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se o decurso do prazo para recolhimento da diligência.

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31427 Nr: 1022-32.2008.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PRBC, VAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO ALVES CORREIA, Filiação: 

Vania Alves Correia, brasileiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, na 

forma do artigo 269, inciso I do CPC, para o fim condenar o requerido ao 

pagamento de verba alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, para seu filho Paulo Ricardo Barros Correia.Os alimentos 

são devidos a partir da citação.É de se ressaltar que se, porventura, o 

requerido se sentir impossibilitado de pagar este valor, pode requerer a 

revisão oportuno tempore.Custas a cargo do requerido.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as devidas anotações e baixas.Publique-se. 

Registre-se. 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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 15 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 684-19.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DOS PASSOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS, CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES COMIM - 

OAB:10024138-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento da guia para distribuição da carta precatória a ser 

encaminhada com a finalidade de CITAÇÃO da parte requerida, juntando 

aos presentes autos o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31346 Nr: 905-41.2008.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA ARGENTON 

FERNANDES - OAB:10.849

 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 das custas para distribuição e cumprimento da Carta Precatória de 

fls. 63, por meio do sistema CPD.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31517 Nr: 258-71.2013.811.0034

 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: Mauricio Roversi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

embargada para que no prazo legal se manifestem acerca da petição de 

fl.236.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53705 Nr: 369-79.2018.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, José Orlando do Nascimento Filho - 

OAB:17034-E, Luciane Rosa de Souza - OAB:15.779, Rafael Souza 

Nunes - OAB:14676, Raniele Souza Maciel - OAB:23424

 Vistos.1. Trata-se de pedido de Medidas Protetivas realizado pela vítima 

Nilda Alves Nunes em face de seu ex-convivente José Erieldo Nunes de 

Araújo.As medidas protetivas foram deferidas (Ref. 11), e as partes foram 

intimadas (Ref. 17 e 18).À Ref. 24 dos autos, a defesa do requerido 

requer a revogação das medidas protetivas de urgência ao fundamento de 

que não há nos autos qualquer indício material da infração penal, bem 

como, que as medidas protetivas estão ocasionando prejuízos 

irreparáveis ao patrimônio do requerido em razão da inexperiência da 

requerente em zelar da chácara do casal.Instado a se manifestar, o 

Ministério Público Estadual opinou pela manutenção das medidas protetivas 

anteriormente deferidas (Ref. 28).O advogado nomeado para representar 

os interesses da requerente manifestou pelo indeferimento do pedido do 

requerido (Ref. 36).É o relatório. Decido.2. Em consonância com a cota 

ministerial de Ref. 24, e petição da parte autora (Ref. 36), MANTENHO as 

medidas deferidas nestes autos. Explico.O deferimento de medidas 

protetivas não está condicionado a um processo principal, de natureza 

cível ou criminal, bastando que se comprove a necessidade de proteção 

da mulher e/ou seus familiares em face da prática, em tese, de violência 

doméstica. Por se tratar de crime cercado pela invisibilidade do âmbito 

doméstico, há que se privilegiar a palavra da vítima, não podendo exigir a 

presença de forte lastro probatório para respaldar a análise do pedido de 

medidas protetivas. Nada obstante, o presente expediente trata tão 

somente de medidas protetivas de urgência elencadas na Lei Federal nº 

11.340/2006, devendo as questões arguidas pelo requerido serem 

analisadas em procedimentos próprios na esfera cível. 3. Desta forma, 

INDEFIRO o pedido do requerido acostado à Ref. 24 e DETERMINIO a 

requisição do Inquérito Policial, devidamente concluído e, após, proceda-se 

o apensamento a estes autos.Feito o apensamento dê-se vistas ao(à) 

ilustre representante do Ministério Público para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50409 Nr: 2382-85.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 

330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.P. 

R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 15 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50092 Nr: 2216-53.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50569 Nr: 2456-42.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália Fernanda Soares Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32292 Nr: 992-22.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Caetano de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S.A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Silveira - 
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OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 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, encontrando-se pendente Agravo em 

Recurso Extraordinário nº 135667/2015, e, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 960-51.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

- OAB:22797/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): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51790 Nr: 3022-88.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Arrais de Carvalho - 

OAB:15109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 

330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.P. 

R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 15 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49974 Nr: 2148-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Sérgio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49890 Nr: 2108-24.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Sodré Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49979 Nr: 2152-43.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elka Patricia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 280-61.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ CANDIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 280-61.2015.811.0034

Código 37368

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição dos alvarás, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 15 de junho de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32520 Nr: 1223-49.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Santana, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Certifico e dou fé que, a Impugnação à Execução de fls. 192/199, foi 

apresentada tempestivamente pelo executado.

Outrossim, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), e do 

Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte exequente, através de seus 

advogados, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 810-60.2018.811.0034

 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: AZDORM, ARMQ, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 810-60.2018.811.0034

Código nº. 54670

Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o Art. 189, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no Art. 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

Novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda (Ref: 8).

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de agosto de 

2018, às 13h00min, a ser realizada pela conciliadora judicial desta 

Comarca.

CITE-SE o requerido, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

da audiência (CPC, art. 695, §2º), para comparecer à conciliação 

acompanhado de advogado, expedindo-se missiva precatória, se for o 

caso, exceto às comarcas contíguas, ficando o(a) oficial(a) de justiça com 

a faculdade do art. 212, §2º, do CPC.

Caso inexitosa a conciliação, deverá o requerido apresentar sua resposta, 

nos termos do Art. 5º, §1º da Lei 5.478/68, voltando-se os autos 

conclusos para designação de audiência de Instrução e Julgamento.

Consigne-se no mandado de intimação da requerente que o seu não 

comparecimento implicará no arquivamento do pedido e, no do requerido, 

que haverá revelia, tudo de acordo com o art. 7º da Lei nº 5.478/68.

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (CPC, art. 

695, §1º).

Intime-se as partes.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Em caso de acordo entre as partes, vista ao MPE e, após, voltem-me os 

autos conclusos para homologação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 13 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38385 Nr: 738-78.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA DE LIMA SOUZA, Marise Soares 

Guimarães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, Joana 

Moreira dos Santos Neta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT

 Vistos etc....Por tais razões, ratifico os fundamentos da decisão de ref. 

100 e INDEFIRO o pedido de concessão de assistência jurídica gratuita aos 

requeridos.Noutro giro, tem-se que eles ainda descumpriram com a 

determinação de juntada de orçamentos de outros profissionais para 

justificar o pedido de redução dos honorários propostos pelo perito 

nomeado.Assim, INDEFIRO a redução dos valores fixados a título de 

honorários periciais, em vista da ausência justificativa concreta que a 

autorize.Ademais, verifico que a perícia técnica foi requisitada por ambos 

os polos da demanda (ref. 15 e 23), pelo que o valor dos honorários deve 

ser rateado entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por 

cento).Desta forma, INTIMEM-SE as partes para depositarem o valor dos 

honorários periciais, ficando cada polo incumbido de pagar R$ 8.400,00 

(oito mil e quatro centos reais).As partes já apresentaram os quesitos as 

refs. 41 e 42.Por oportuno HABILITE-SE o perito nos autos e INTIMEM-SE 

as partes para acostarem os documentos solicitados por ele à ref. 54.Com 

o depósito dos honorários e a juntada dos documentos, INTIME-SE o perito 

para a realização da perícia.Após, INTIME-SE as partes para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

13 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50727 Nr: 2534-36.2017.811.0034

 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: Lazara Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aurelino Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2534-36.2017.811.0034

 Código nº 50727
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref: 39, concedendo a parte autora o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do Termo de Ciência e Concordância dos 

requerentes.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao Ministério Público.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 13 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49764 Nr: 2058-95.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vandir Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos etc. [...] Logo de cara, verifico que a preliminar suscitada pela 

autarquia requerida encontra-se prejudicada, eis que anseia a declaração 

da prescrição de valores retroativos anteriores ao período dos 05 (cinco) 

que antecederam o ajuizamento da demanda, porém a requerente pleiteia 

na demanda apenas os valores das parcelas a partir 03/04/2017, portanto, 

dentro do quinquênio.Desta forma, AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA.Por 

outro lado, verifico que não existem demais questões prévias a serem 

analisadas.Observo ainda que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.As partes são legítimas e estão bem representadas.Os 

pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

estão presentes.Assim, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em 

tela. Desta forma, designo a data de 20 DE JULHO DE 2018 ÀS 13H30 para 

realização da audiência de instrução. 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.A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

10 (dez) dias para juntar aos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.As partes deverão 

promover o comparecimento das testemunhas à audiência, independente 

de intimação, nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Dom Aquino/MT, 11 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51846 Nr: 3062-70.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilton José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença e 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez interposta por ADENILTON 

JOSÉ ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Recebida a 

inicial à ref. 4.Devidamente citada (ref. 11), a autarquia apresentou 

contestação à ref. 12, alegando que a incapacidade laboral do requerente 

não foi demonstrada nos autos em virtude da ausência de perícia médica e 

que há impossibilidade da conversão em aposentadoria por invalidez, pois 

essa exige a incapacidade laborativa total e definitiva.O requerente 

impugnou a contestação apresentada, alegando que resta demonstrada 

sua incapacidade definitiva, fazendo-se necessária a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (ref. 16).Os autos vieram 

conclusos.Eis a síntese do necessário,Fundamento e decido.Verifico que 

não existem questões prévias a serem analisadas.Observo ainda que não 

existem outras irregularidades a serem corrigidas.Ademais, as partes são 

legítimas e estão bem representadas.Por fim, os pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual estão 

presentes.Destarte, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido somente a capacidade laborativa do requerente, eis que a 

condição de segurado e a carência exigida pelo benefício não foram 

c o n t e s t a d a s  p e l a  r e q u e r i d a ,  s e n d o ,  p o r t a n t o ,  p o n t o 

incontroverso.Consequentemente, para a delinde da damanda deverá ser 

produzida PROVA PERICIAL.Assim sendo, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante 

este juízo, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 16H45. [...] Dom Aquino/MT, 

11 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48923 Nr: 1734-08.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade interposta por Zuleide 

Pereira Pinto em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Recebida a inicial à ref. 4.

Devidamente citada (ref. 10), a requerida apresentou contestação 

alegando ausência do início de prova material a comprovar o exercício da 

atividade rural no período de carência exigido pela lei (ref. 11).

Por sua vez, a requerente impugnou a contestação, reafirmando possuir 

direito ao benefício com o preenchimento dos requisitos legais e pugnando 

pela procedência da inicial (ref. 15).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário,

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que não existem questões prévias a serem 

analisadas.

Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

Os pressupostos processuais de validade e existência da relação 

processual estão presentes.

Assim, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido 

os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Desta forma, designo a data de 20 DE JULHO DE 2018 ÀS 13H para 

realização da audiência de instrução.

 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.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 10 

(dez) dias para juntar aos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, 

nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

As partes deverão promover o comparecimento das testemunhas à 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Dom Aquino/MT, 11 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50612 Nr: 2474-63.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício de 

Auxílio-Doença c/c Aposentadoria Rural por Invalidez interposta por LUIZ 

CARLOS SANTIN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Recebida 

a inicial à ref. 10.A autarquia apresentou sua contestação à ref. 17 

afirmando que a incapacidade laboral do requerente não foi demonstrada 

nos autos em virtude da ausência de perícia médica, requerendo a 

improcedência da demanda.O requerente impugnou a contestação 

apresentada, alegando que os atestados médicos e exames acostados 

demonstram sua incapacidade para o labor, requerendo a procedência da 

demanda (ref. 21).Os autos vieram conclusos.Eis a síntese do 

necessário,Fundamento e decido.De proêmio, denoto que até o presente 

momento a carta precatória para citação da autarquia ré, expedida à ref. 

14, não foi acostada aos autos com o devido cumprimento, assim 

JUNTE-SE a missiva.Por outro lado, verifico que não existem questões 

prévias a serem analisadas.Ainda observo que não existem outras 

irregularidades a serem corrigidas.Ademais, as partes são legítimas e 

estão bem representadas.Por fim, os pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual estão presentes.Destarte, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido somente 

a capacidade laborativa do requerente, eis que a condição de segurado e 

a carência exigida pelo benefício não foram contestadas pela requerida, 

sendo, portanto, ponto incontroverso.Consequentemente, para a delinde 

da damanda deverá ser produzida PROVA PERICIAL.Assim sendo, nomeio 

como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 16H30. [...] Dom Aquino/MT, 11 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36468 Nr: 1446-65.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 1446-65.2014.811.0034

Código nº 36468

Vistos etc.

Inicialmente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para alteração 

da classe processual do feito para “Cumprimento de Sentença”.

Em sequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

INTIME-O ainda para que comprove a implantação do benefício, 

destacando a data em que ela foi efetuada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação de multa diária que desde já arbitro em R$ 100,00 

(cem reais).

Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51571 Nr: 2906-82.2017.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG, AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Vistos etc.

Considerando a certidão de ref. 207, tendo a requerida Andréia relatado 

que não consegue entrar em contato com o Dr. Islei Ribeiro de Morais, 

advogado dativo nomeado para defender seus interesses, sabendo que 

tal atitude é passível de configurar deficiência na atuação do patrono, 

INTIME-O para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação de sua nomeação.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53316 Nr: 222-53.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdS, RFdSrpRFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT, FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos etc.

Havendo interesse de menor, vista ao MPE para manifestação.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 07 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50037 Nr: 2184-48.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Pereira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 2280-63.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josair Jeremias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51222 Nr: 2748-27.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joeny Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 

330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.P. 

R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 15 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39186 Nr: 1154-46.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz da Silva - OAB:7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1154-46.2015.811.0034

Código nº 39186

Vistos etc.

Indefiro o pedido de Ref: 52, eis que o benefício se encontra implantado 

conforme se depreende dos documentos juntados nos andamentos de 

Ref: 35 e 47.

Ademais, consoante constou do dispositivo do decisum de ref.: 18, a 

sentença prolatada encontra-se sujeita ao reexame necessário.

Assim, retifique-se a certidão de Ref: 26, e proceda-se a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39157 Nr: 1134-55.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos etc.

Conforme o ofício acostado à ref. 131, verifico que há real divergência da 

decisão que determinou a averbação da dívida alimentar (ref. 120), eis que 

por erro material o nome das partes foi citado de forma equivocada.

Relato assim que a relação processual é formada por Rafaella Beatriz 

Rodrigues da Costa, exequente representada por sua genitora Nedeniele 

Alves Rodrigues, e o executado Carlos Roberto Gonçalves da Costa.

Portanto, encaminhe-se novamente a certidão judicial que comprova a 

dívida, juntamente com a decisão de ref. 120 e o presente despacho ao 

Cartório de Protesto de Títulos e Documentos desta Comarca para a 

devida averbação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55128 Nr: 1056-56.2018.811.0034

 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): Tiófilo Paula de Lima, Leonir da Silva, ANA 

MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Müller Koenig - OAB:22165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, e verificando que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. E, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto 

no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Ademais, Tendo sido 

juntado documento, contrato (Cédula Rural Pignoratícia), que serve como 

prova escrita com eficácia de título executivo, verifica-se que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano, a expedição 

do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (NCPC, art. 701), 

anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, no prazo 

estipulado, ficará isento de custas processuais (CPC art. 701, § 

1º).Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 
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embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (NCPC art. 701, § 2º). Por fim, dúvidas não há de que a 

certidão premonitória é reservada ao processo de execução, desta feita, 

indefiro, por ora, a sua expedição. Anote-se, no sistema apolo o nome do 

advogado indicado para receber intimações, sob pena de nulidade dos 

atos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55103 Nr: 1044-42.2018.811.0034

 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): Leonildo da Silva, Leonir da Silva, ANA MARIA 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 

8.123 /PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, e verificando que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. E, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto 

no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Ademais, Tendo sido 

juntado documento, contrato (Cédula Rural Pignoratícia), que serve como 

prova escrita, com eficácia de título executivo, verifica-se que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano, a expedição 

do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (NCPC, art. 701), 

anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, no prazo 

estipulado, ficará isento de custas processuais (CPC art. 701, § 

1º).Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (NCPC art. 701, § 2º). Por fim, dúvidas não há de que a 

certidão premonitória é reservada ao processo de execução, desta feita, 

indefiro, por ora, a sua expedição. Anote-se, no sistema apolo o nome do 

advogado indicado para receber intimações, sob pena de nulidade dos 

atos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82468 Nr: 52-98.2018.811.0093

 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): CLODOALDO DE AVILA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Posto isso, tendo em vista que os pedidos estão cobertos pelos requisitos 

da fumaça do bom direito e do perigo da demora, bem como diante das 

considerações acima expostas, visando evitar maiores prejuízos 

CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA requerida para afastar o Requerido do 

cargo de professor/coordenador da Escola Estadual André Antônio Maggi. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso desta decisão, para que em 10 dias 

comprove o afastamento do Requerido, sob pena de em caso de 

descumprimento ser condenado em multa diária no valor de R$ 500,00.No 

mais, cumpra-se o determinado em decisão de f ls . 

32.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 06 de 

fevereiro de 2018.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44551 Nr: 12-39.2006.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ISTO POSTO, em concordância com o Parquet, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido contido na Denúncia, e IMPRONÚNCIO o acusado SÉRGIO 

BARBIERI, já qualificados nos autos, da acusação que lhe é imputada 

(artigos 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, nas 

circunstâncias do artigo 69 do CP), o que faço com base no disposto no 

artigo 414, do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74423 Nr: 655-79.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:SP 91.311

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

523,48 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folha 36 verso. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 390,45 (trezentos e noventa 

reais e quarenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 133,03 (cento e trinta e três reais e três centavos), para fins da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 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 Comarca de Feliz Natal aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72275 Nr: 421-34.2014.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Lucas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Paulo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folha 22. Este valor corresponde 

ao recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e gerar o 
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boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 027/2018

Suspende o expediente externo e os prazos processuais no âmbito da 

Comarca de Guarantã do Norte nos dias 25.06.2018, 26.06.2018 e 

27.06.2018.

O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando o processo de ampliação e reforma do Fórum local levado a 

efeito através de convênio firmado entre o Município de Guarantã do Norte 

e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Considerando que parte do objeto do contrato diz respeito à reforma da 

área construída, com renovação de pisos, rodapés e adaptações às 

normas do CNJ nos banheiros;

Considerando a necessidade de fiel cumprimento do cronograma de obra 

elaborado em conjunto entre a empresa contratada e os fiscais do 

contrato – Município e Tribunal de Justiça;

Considerando o Ofício n. 013/2018, oriundo da Construtora contratada 

solicitando autorização para dar início à reforma da parte interna do Fórum 

no período de 20.06.2018 até 27.06.2018;

Considerando que as obras programadas para os dias 22.06.2018 até 

27.06.2018 serão realizadas durante todo o dia - iniciando às 7h e 

findando às 24h - e impedem a circulação de usuários externos no Fórum 

local;

Considerando que no período programado haverá um dia de ponto 

facultativo (22.06.2018 – sexta-feira) e um dia (27.06.2018 – quarta-feira) 

de alteração do horário de expediente, nos termos da Portaria n.0629/2018 

da Presidência do Tribunal de Justiça o Estado de Mato Grosso;

Considerando que a reforma, nesta fase, abrangerá apenas a área do 

saguão, circulação, recepção, gabinete, assessorias, sala de audiências, 

central de administração e conciliação, sem programação de reforma no 

ambiente da secretaria.

RESOLVE:

Art. 1º Suspender o expediente externo e, em consequência, os prazos 

processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos dias 

25.06.2018 (segunda-feira), 26.06.2018 (terça-feira) e 27.06.2018 

(quarta-feira).

Art. 2º O início e o fim dos prazos com termo nestas datas fica prorrogado 

para o próximo dia útil seguinte.

Art. 3º Todos os servidores, colaboradores e assessores do juízo 

deverão cumprir integralmente o horário de expediente regular, velando e 

fiscalizando, sem prejuízo das funções ordinárias, a manutenção da 

organização do acervo processual, equipamentos de informática, 

mobiliário e materiais de expediente durante a obra.

Art. 4º Em garantia da segurança do acervo e do patrimônio público, o 

policial militar que cumpre expediente no Fórum local deverá permanecer 

no local durante todo o período de realização das obras, enquanto houver 

servidores do fórum ou funcionários da construtora trabalhando in loco, 

inclusive nos dias 22 (sexta-feira), 23 (sábado) e 24 (domingo) de junho.

Art. 5º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juiz Diretor do Foro.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências, incluindo cópia do Ofício 

013/2018 recebido da construtora contratada.

Encaminhe-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, ao 

Juízo Diretor do Foro da Comarca de Alta Floresta, à Subseção da OAB 

em Peixoto de Azevedo, ao Ministério Público, à Defensoria Pública da 

Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Publique-se no átrio do Fórum.Arquive-se na Diretoria do Foro. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 15 de junho de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86023 Nr: 1944-36.2013.811.0087

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renate Anna Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Edson de Carvalho - OAB:OAB/MT 1810A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 133. Após decorrido o prazo de 20 (vinte) dias, 

contado a partir do protocolo da petição, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84393 Nr: 350-84.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute de Fátima da Cruz Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar nos autos o comprovante de pagamento da taxa de distribuição da 

carta precatória, no juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113287 Nr: 735-56.2018.811.0087

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. de Souza Generoso e Cia LTDA-EPP, Anderson de 

Souza Generoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), Município de Guarantã do 

Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106388 Nr: 925-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIOMAR BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282 CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob 

pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91528 Nr: 387-43.2015.811.0087
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON HUESLLEI LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-OAB/MT

 Vistos.

Considerando a cota ministerial de fls. 81/82, designo audiência de 

justificação, para a data de 31/05/2017, às 14:40 horas.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114228 Nr: 1487-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valber Junior Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 1237-78.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Tereza Marciano (de cujus), Edi Ludke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

informar que o valor do alvará judicial foi transferido para a Conta Única do 

Tesouro Nacional no mês de agosto de 2017 , de acordo com o § 1º, do 

artigo 2º da Lei nº. 13.463/2017. Caso queira a expedição de novo RPV 

deverá fazer o requerimento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115341 Nr: 2321-31.2018.811.0087

 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: Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos 

motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja 

a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, 

ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, 

se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento 

jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, 

nos precisos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12016/09.No caso dos 

autos, não vislumbro a presença de periculum in mora a fundamentar o 

deferimento liminar das medidas pleiteadas, eis que o impetrante 

encontra-se detido em virtude de mandado de prisão expedido pelo juízo 

da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Ilha de São Luís-MA.Logo, 

indefiro o pedido liminar.Notifique-se a autoridade apontada como coatora, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (art. 7º, I, LMS).Se as informações vierem acompanhadas de 

documentos, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias.Cientifique-se o 

Município de Guarantã do Norte/MT, enviando-lhe cópia da inicial para que, 

querendo, ingresse no feito.Intimem-se.Prestadas as informações, vista ao 

Ministério Público, após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108691 Nr: 2171-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Arenápolis - MT, 

Indústria e Comércio de Laticínio de Arenápolis - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cooperguaranta-Cooperativa Mista Agro Guarantã do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974 OAB/MT

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 3112-10.2012.811.0087

 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: Loredana Balbinot Simonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados e CONDENO a demandada a PAGAR à parte autora: (a) a título 

de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da data do efetivo 

desembolso da quantia, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 

e 54 do STJ; (b) a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 38.160,00 (trinta 

e oito mil cento e sessenta Reais), acrescidos de juros, a conta da data do 

fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data 

da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.Custas e 

honorários pelo requerida, estes fixados em 17% sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.Em razão 

d o  v a l o r  d a  c o n d e n a ç ã o ,  d i s p e n s a d o  o  r e e x a m e 

necessário.Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85059 Nr: 1018-55.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MARQUES SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6.780/MT, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:OAB/MT 4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Sebastião Pereira de Castro e Gustavo Eduardo Reis de Siqueira, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), 

devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do Mandado 

de Avaliação dos bens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114723 Nr: 1878-80.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Matupá - Vara Única - MT., Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, NERI CLARAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Conquanto tenha o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha, 

aplico Alex Domingues da Silva Santos, em razão do desatendimento à 

intimação judicial, multa no valor de um salário mínimo. Encaminhe-se para 
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protesto.

No mais, devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112540 Nr: 156-11.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Varzea 

Grande-MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Edivaldo Lucas Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:MT/14.284

 Diante da ausência do advogado constituído, nomeio como defensor 

dativo, para o ato, o advogado Pedro Henrique Gonçalves, fixando sua 

remuneração em 2 (duas) URH, a serem cobradas primeiramente do réu 

não hipossuficiente e, subsidiariamente, do Estado de Mato Grosso.

Oficie-se à OAB para que apure eventual falta disciplinar do causídico.

Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114875 Nr: 1967-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdDdVEdFeSdCdS, LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdGdN-M, GPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ferreira Roque - 

OAB:OAB/PA 16630-A, Kleverson Fermino - OAB:OAB/PA 16632-A, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:21081/O

 Tendo em vista que a testemunha Joaquim Marçal de Almeida e os 

advogados das partes, apesar de devidamente intimados, não 

comparecem à audiência designada para esta data, devolva-se ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 1245-69.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Peixoto de Azevedo - MT, Ministerio 

Publico de Peixoto de Azevedo - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Silvio Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112893 Nr: 426-35.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ªVara Federal Civel e Criminal da SSJ de Sinop -MT, 

Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Alanderson Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115594 Nr: 2521-38.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Diego Henrique Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Diante da ausência do advogado constituído, nomeio como defensor 

dativo, para o ato, o advogado Pedro Henrique Gonçalves, fixando sua 

remuneração em 2 (duas) URH, a serem cobradas primeiramente do réu 

não hipossuficiente e, subsidiariamente, do Estado de Mato Grosso.

Oficie-se à OAB para que apure eventual falta disciplinar do causídico.

Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113275 Nr: 731-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Comarca São Miguel do Oeste, Rafael Lasaroto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Sociedade Hospitalar SÃO MIGUEL do Oeste LTDA, Gelson Nei 

Vaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Casales Giongo 

Rodrigues - OAB:20.380, Noeli Berté - OAB:27.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria do Carmo da Rocha 

Favero - OAB:7157 / SC

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo, 

registrando a ausência da parte que requereu o depoimento pessoal do 

demandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113615 Nr: 1000-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2° Vara Criminal de Sorriso - MT., Ministerio Publico 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janone da Silva Pereira - 

OAB:7.055 - B

 Junte-se o substabelecimento apresentado em audiência.

Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113609 Nr: 994-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valber Junior Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Deixo de realizar o ato em razão de já tê-lo realizado nos autos da CP 

código Apolo 114228.

Devolva-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114890 Nr: 1979-20.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2° Vara Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo 

- MT, Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valdeir Santana Francoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Matos Peireira 

- OAB:OAB/MT 8.78, Roberto de Oliveira - OAB:MT/19069

 Considerando o ofício de fls. 41, redesigno audiência para a data de 12 

de julho de 2018, às17h40min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106459 Nr: 970-57.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INTERCOR SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Figur da Luz, João Ilton da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:19400/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19407/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112828 Nr: 370-02.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Batayporã-MS, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, ILSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welitton Fabiano da Silva - 

OAB:MS/19078

 Considerando a certidão de fls. 20, devolva-se a missiva ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113257 Nr: 715-65.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3° Vara Criminal de Colíder - MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Ernandes Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o Ofício de fls. 21, redesigno audiência para a data de 12 

de julho de 2018, às 17h50min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115045 Nr: 2103-03.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 1° Vara Criminal de Sorriso - MT., Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, José Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Audiência realizada em conjunto com a Carta de código Apolo 115045, eis 

que originárias do mesmo processo em trâmite no juízo deprecante.

Anexe-se o presente termo, juntamente com a mídia, no processo código 

Apolo 115045.

Devidamente cumpridas, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113708 Nr: 1070-75.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 1° Vara Criminal de Sorriso - MT., Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Audiência realizada em conjunto com a Carta de código Apolo 115045, eis 

que originárias do mesmo processo em trâmite no juízo deprecante.

Anexe-se o presente termo, juntamente com a mídia, no processo código 

Apolo 115045.

Devidamente cumpridas, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96022 Nr: 2880-90.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ELDIO DA SILVA, Gilsélia Rosseti 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102948 Nr: 3253-87.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 
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administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90892 Nr: 2966-95.2014.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101757 Nr: 2434-53.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREA GARCIA ME, CLAUDIA 

ANDREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98533 Nr: 570-77.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUALENCAR OLIVEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.
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Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107137 Nr: 1400-09.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SILVA DOS REIS, DIANA SILVA DOS 

REIS, VANDA MARIA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91139 Nr: 88-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 2881-75.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.
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Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95418 Nr: 2571-69.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Wandroski Nascimento , LUIZ SOARES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90891 Nr: 2965-13.2014.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alessio Gonçalves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101755 Nr: 2432-83.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREA GARCIA ME, CLAUDIA 

ANDREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.
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II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98530 Nr: 567-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula, ANTÔNIO CARLOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99166 Nr: 966-54.2016.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MATOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97768 Nr: 123-89.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON MARCOS PEPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 
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constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101879 Nr: 2530-68.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KI-MONE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE SORVETES LTDA ME, MARLY APARECIDA PEREIRA 

BORGES GOBI, Valdecir Acir Gobi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107136 Nr: 1399-24.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SILVA DOS REIS, DIANA SILVA DOS 

REIS, PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84093 Nr: 78-90.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.
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Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105629 Nr: 499-41.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA C. BECKER, PAULA CRISTINA BECKER, 

FLÁVIO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101257 Nr: 2126-17.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDAIR DA PAIXÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107138 Nr: 1401-91.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP, DIEGO SILVA DOS REIS, VANDA MARIA SILVA DOS REIS, DIANA 

SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.
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(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101753 Nr: 2430-16.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ADAIANA DE OLIVEIRA ME, Renata 

Adaiana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1267-64.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Barbosa de Lima, AGNALDO 

BARBOZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte executada.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da parte executada.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização do endereço da parte requerida.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço da parte executada, sob pena de extinção, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-80.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 09:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-65.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-97.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 09:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-76.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-09.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN PRESENTES E VARIEDADES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ REFFATTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-50.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

STEFERSON FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES OAB - MT20532/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE APARECIDA DE OLIVEIRA 02952133107 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-72.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 12:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-57.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 12:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47854 Nr: 1016-05.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Leite Fontoura, Rafael Pedro Eberhardt 

Forte, Gabriel Vasconcelos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:20982/0, Defensor Público da Comarca de Guiratinga MT - 

OAB:, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos nº 1016-05.2017.811.0036 (47854)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que houve o cumprimento do Mandado de Prisão 

Preventiva nº 02/2018 do réu GABRIEL VASCONCELOS SANTANA, 

conforme Comunicação de Prisão da Primeira Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis (fls. 433/434):

1) DETERMINO que a Secretaria EXPEÇA-SE Carta Precatória de Custódia 

à Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a fim de assegurar 

e regularizar a prisão preventiva de GABRIEL VASCONCELOS SANTANA.

2) OFICIE-SE a Superintendência de Gestão de Cadeias, solicitando vaga 

na Penitenciária Mata Grande – Rondonópolis para acolher o custodiado, 

pois é o presídio mais próximo desta Comarca de Guiratinga/MT. 

Posteriormente PROVIDENCIE o recambiamento do preso.

3) Após a citação, CIÊNCIA ao Ministério.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 2506-62.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 2506-62.2017.811.0036 (51081)

Ação de Alimentos

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos ajuizada por E. H. T. A., menor impúbere, 

representado por sua genitora ESTER ALLAS FERREIRA TELES, em face 

do requerido ETEVALDO BORGES DE ARAÚJO.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, momento em que foi proposta a 

conciliação a qual restou exitosa, de forma que as partes entraram em um 

acordo envolvendo e colocando fim ao objeto do presente processo, 

conforme Termo de Audiência anexo às fls. 49.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo realizado em audiência de conciliação (fl. 52/53).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que 

se trata de direito disponível, ou seja, direito passível de negociação, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as partes em 

Audiência de Conciliação às fls. 31/32, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, julgo extinto o presente processo, com 
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resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

CPC.

 Sem custas e taxas judiciárias, pelo fato das partes terem o benefício da 

assistência judiciária gratuita.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

estilares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 14/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 240 Nr: 383-92.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour, Carlos Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Graciele de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araújo 

Barbosa - OAB:9.847, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina 

Colombari - OAB:

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

1574/1575v, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. 1) 

CONDENO a parte EXECUTADA ao pagamento das custas e despesas 

processuais. 2) DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, pois conforme o acordo realizado entre elas, 

cada qual arcará com as verbas dos seus respectivos 

patronos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido:3) INTIMEM-SE a parte EXECUTADA para, no prazo 

de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena 

de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou 

penhora se houver.Não sendo efetuado o pagamento das custas, em 

conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes 

documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil 

reais):

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33313 Nr: 384-81.2014.811.0036

 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: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos 

Agropecuários S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli Rodrigues, Celia Isolde Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:9977-A/MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da contestação de fls, 106/108, impugnando querendo no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45989 Nr: 14-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:MS 15.359-B, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da Certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 38.

Guiratinga - MT, 14 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55153 Nr: 367-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itiquira Armazéns Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira - 

OAB:MS 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 26.

Guiratinga - MT, 14 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 1510-35.2015.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaís Michele Goulart, Tania Jussara Goulart, Hélio 

Antônio Filipin Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moema Bessa Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lopes da Silva 

Martim - OAB:15518

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de manutenção 

de posse, proposta pelos autores THAÍS MICHELE GOULART E OUTROS, 

em face de MOEMA BESSA LUCAS, por consequência extingo o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, para isso: 1) TORNO DEFINITIVA a concessão da 

manutenção de posse aos autores, deferida na análise do pedido de 

liminar na decisão de fls. 67/69.2) EXPEÇA-SE Mandado de Manutenção de 

Posse Definitiva o qual deverá ser cumprido em diligência, com reforço 

policial se necessário for, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o 

cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com a parte 

requerida. 3) ADVIRTA-SE a parte requerida bem como a qualquer pessoa 

a seu mando que se ABSTENHA de praticar quaisquer atos de obstrução 

(turbação/esbulho), como por exemplo a destruição de cercas, inclusive 

os de ameaça, que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo das áreas 

descritas na inicial pelos autores, sob pena da aplicação de MULTA ÚNICA 

a qual fixo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).4) CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que 

arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

devido a pouca complexidade da ação e pela inexistência de diligências 

especiais no trâmite deste feito, como, por exemplo, perícia, conforme 

estabelece o art. 85, §2º do NCPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido:5) 

INTIMEM-SE a parte REQUERIDA para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Quitadas às 

custas, providencie o cancelamento do arresto ou penhora se houver.Não 

sendo efetuado o pagamento
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57767 Nr: 1468-78.2018.811.0036

 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): AIRES SCHAIBLICH CONFECÇÃO ME, Aires 

Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1468-78.2018.811.0036 (57767)

Execução Fiscal

 Decisão.

 Vistos etc.

CITEM-SE a executada indicada à fl. 01/02, pelo inteiro teor da inicial, para 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 

Novo CPC), atualizada à fl. 05, advertindo-a de que sobre o valor do débito 

incidirá os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, por meio de advogado(a), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, (art. 914 e 915, caput, do Novo C.P.C.). Decorrido tal 

prazo sem pagamento ou oferecimento de bens, deverá ser procedida a 

PENHORA em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros custas e honorários advocatícios, devendo os bens 

serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo C.P.C).

 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 4) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da 

presente ação sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 14/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 3041-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHdS, NENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda em favor da menor Nicolly Emy Nascimento 

dos Santos, ajuizada pelo genitor Pedro Henrique dos Santos, em face da 

genitora Anny Kássia de Souza Nascimento.

Em análise aos fólios, constato que à ref. 70 o autor, por intermédio de sua 

advogada, pleiteou a desistência da demanda.

 Outrossim, verifico que ainda não houve a citação da requerida.

Instado a manifestar-se, o parquet (ref. 78) pugnou pelo declínio de 

competência para a Comarca de Rondonópolis, local onde a requerida 

encontra-se residindo atualmente.

 Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Em análise aos fólios, constato que o requerente noticiou a intenção de 

desistir da demanda (ref. 70), requerendo a homologação da desistência.

Quanto ao pedido do Ministério Público para que seja declarada a 

incompetência deste Juízo com remessa dos autos à Comarca de 

Rondonópolis/MT, não vejo razão para tal, pois o próprio interessado, o 

genitor, informou não possuir mais interesse na demanda, ademais, 

sequer houve a citação da genitora Anny Kássia.

Em face do exposto, homologo a desistência e julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

Sem custas, haja vista serem os autores beneficiários da assistência 

judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se.

 Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, arquive-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 14 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48639 Nr: 1405-87.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tadeu Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

 VARA ÚNICA

Processo n.º 1405-87.2017.811.0036

Código: 48639

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o advogado dativo nomeado a ref. 84, para que apresente 

memoriais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição, sob pena 

de aplicação de multa nos termos do art. 265 do Código de Processo 

Penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 14 de junho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43550 Nr: 1429-52.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raelson da Penha Nazareth, Leonora 

Rodrigues de Souza

 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 1429-52.2016.811.0036 - 43550

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Raelson da Penha Nazareth

Leonora Rodrigues de Souza

INTIMANDO: Réu(s): Leonora Rodrigues de Souza, Cpf: 01535150157, Rg: 

1781917-2 SSP MT Filiação: Donina Rodrigues de Souza, data de 

nascimento: 01/08/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar, Endereço: Rua C, Nº19 Casa, Cidade: Tesouro-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DA RÉ LEONORA RODRIGUES DE SOUZA, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente defesa preliminar escrita e rol de testemunhas. Se pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deverá nomear-lhe um defensor público 

ou dativo para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, nos termos do artigo 366 

do Código de Processo Penal. RESUMO DA INICIAL: Consoante ao caderno 
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investigatório em epígrafe, nos meses de Agosto, Outubro e Novembro do 

ano de 2014, e mês de Julho do ano de 2015, os denunciados Raelson da 

Penha Nazareth e Leonora Rodrigues de Souza, com nítido animus lucri 

faciendi (intenção de tirar proveito; lucro ou vantagem ilícita), mediante 

concurso de pessoas, obtiveram para si, vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, induzindo a erro, mediante meio fraudulento, as vítimas Francisco 

da Silva, Sandra Moraes Alencar, Alciene Leandro Rodrigues, Roberto 

Sadão Sakamoto, Wender Souza dos Santos e Gilberto Junior Soares 

Ribeiro. Que no mês de Agosto de 2014, os denunciados mudaram-se 

para a cidade de Tesouro-MT, pois o denunciado Raelson fora contratado 

para construir moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida, 

levando consigo sua companheira, a também denunciada Leonora. Nesse 

ínterim, os denunciados obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo das 

vítimas supramencionadas, induzindo estas a erro, mediante a emissão de 

cheques sem provisão de fundos, sabendo de tal condição, ou seja, 

agindo com dolo, sendo que o esquema criminoso funcionava da seguinte 

forma: a denunciada Leonora emitia os cheques em seu nome, de forma 

pós-datada, ao passo em que o denunciado Raelson realizava compras, 

contraia obrigações, e a título de crédito repassava os cheques “sem 

fundo”. O Ministério Público Estadual denuncia Raelson da Penha Nazareth 

e Leonora Rodrigues de Souza, como incursos na conduta delitiva 

tipificada no artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal, por 6x (seis 

vezes), nos moldes do artigo 69 do referido diploma repressor. 

DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 1429-52.2016.811.0036 Código: 43550 

Ação Penal Decisão.Vistos etc.I) A acusada Leonora Rodrigues de Souza 

não foi localizada para ser citada pessoalmente, conforme certidões de 

fls. 175 e 223, mesmo tendo o Ministério Público empreendido esforços na 

localização do paradeiro da acusada, as tentativas de citação restaram 

todas infrutíferas. Logo, demonstrado que a acusada encontra-se em local 

incerto e não sabido.Isso posto, DEFIRO o pedido do Ministério Público ref. 

fl. 54.Desta forma, CITE-SE a acusada Leonora Rodrigues de Souza por 

EDITAL, do inteiro teor da denúncia, para constituir advogado e/ou 

responder à acusação no prazo legal, nos termos do art. 366 do CPP. 

Ressalto, que se a acusada não comparecer, nem constituir advogado, 

poderá ser determinado a produção antecipada de provas consideradas 

urgentes e, se for o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do 

art. 312 do CPP.Decorrido o prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA 

VISTA dos autos ao Ministério Público.II) Por ora, deixo de apreciar o 

pedido de aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal e de 

determinar a suspensão do processo com o desmembramento do feito em 

face do acusado Raelson da Penha Nazareth, porque vou aguardar o 

resultado da citação por edital da Leonora Rodrigues de Souza. Situação 

esta que. por economia processual poderá evitar possivel 

desmembramento dos autos e resultar na suspensão do feito para todos 

os acusados. Após, retorne os autos conclusos para novas deliberações. 

Cumpra-se, Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 09/05/2018.Aroldo 

Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito Substituto E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 14 de junho de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 412 Nr: 36-30.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Pitangueira Ltda., A. J. Lopes 

Mendonça-ME, Espólio de Valdeir Lopes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, Clélia Thimmig Sentinello - OAB:1.699-MT, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Processo nº 36-30.1995.811.0036

Código: 412

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Visto.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 253, pois já houve a 

realização de penhora online, via Bacenjud (fls. 220/221), de forma que 

nova penhora online é medida excepcional, devendo ocorrer quando ficar 

inequivocamente demonstrado pela parte exequente a inexistência de 

outros bens suficientes e passíveis de constrição judicial, através da 

juntada de provas documentais referentes as tentativas realizadas pela 

parte para encontrar bens do executado de forma extrajudicial.

Nesse sentido, observa-se que não há COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL 

do esgotamento das tentativas possíveis de localização de outros bens da 

parte executada.

Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, descriminando e comprovando 

os bens do executado para penhora ou o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 14/06/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 1477-40.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao recurso interposto à Ref. 23. Guiratinga - MT, 15 de 

junho de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71191 Nr: 474-40.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO STANDINIK, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

aforado pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de CELSO 

APARECIDO STANDINIK e OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, e declaro 

incorporado ao patrimônio da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A a 

área de 68,7875 hectares, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 

3.520/2012.O valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel 

desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade 

em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada 

nos autos. Desde já, informo que, caso o valor da indenização supere o já 

depositado nos autos, será acrescido juros compensatórios de 12% ao 

ano a contar da data da imissão provisória na posse (Súmula 69 do STJ). 

Deverá ainda o valor ser acrescido dos juros moratórios à taxa de 6% ao 

ano, estes últimos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao 

trânsito em julgado da sentença. Uma vez que o valor será complementado 

em novo laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária 
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contará a partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de 

mora passarão a ser aplicados a partir de 1º de janeiro do exercício 

seguinte ao trânsito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos 

efeitos de apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do depósito 

prévio, igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV.Outrossim, o expropriante 

deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao 

patrono dos réus, que fixo em 5% da diferença entre o valor do depósito e 

aquele a ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente 

corrigidos, de conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei n.º 

3.365/41.Oportunamente, com o pagamento do valor da indenização, 

expeça-se mandado para registro no respectivo álbum imobiliário, de 

acordo com os arts. 28 e 29 do Dec.-lei n.° 3365/41

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71106 Nr: 391-24.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO CLIMIKE, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

aforado pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de DILSO 

CLIMIKE e OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, e declaro incorporado ao 

patrimônio da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A a área de 26,2721 

hectares, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 3.520/2012.O 

valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, 

será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será 

complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos. 

Desde já, informo que, caso o valor da indenização supere o já depositado 

nos autos, será acrescido juros compensatórios de 12% ao ano a contar 

da data da imissão provisória na posse (Súmula 69 do STJ). Deverá ainda 

o valor ser acrescido dos juros moratórios à taxa de 6% ao ano, estes 

últimos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em 

julgado da sentença. Uma vez que o valor será complementado em novo 

laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária contará a 

partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de mora 

passarão a ser aplicados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao 

trânsito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos efeitos de 

apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do depósito prévio, 

igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV.Outrossim, o expropriante deverá 

pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos 

réus, que fixo em 5% da diferença entre o valor do depósito e aquele a 

ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de 

conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei n.º 

3.365/41.Oportunamente, com o pagamento do valor da indenização, 

expeça-se mandado para registro no respectivo álbum imobiliário, de 

acordo com os arts. 28 e 29 do Dec.-lei n.° 3365/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71105 Nr: 390-39.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Kanut, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

aforado pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de 

GERALDO KANUT e OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, e declaro 

incorporado ao patrimônio da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A a 

área de 4,5528 hectares, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 

3.520/2012.O valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel 

desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade 

em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada 

nos autos. Desde já, informo que, caso o valor da indenização supere o já 

depositado nos autos, será acrescido juros compensatórios de 12% ao 

ano a contar da data da imissão provisória na posse (Súmula 69 do STJ). 

Deverá ainda o valor ser acrescido dos juros moratórios à taxa de 6% ao 

ano, estes últimos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao 

trânsito em julgado da sentença. Uma vez que o valor será complementado 

em novo laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária 

contará a partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de 

mora passarão a ser aplicados a partir de 1º de janeiro do exercício 

seguinte ao trânsito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos 

efeitos de apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do depósito 

prévio, igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV.Outrossim, o expropriante 

deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao 

patrono dos réus, que fixo em 5% da diferença entre o valor do depósito e 

aquele a ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente 

corrigidos, de conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei n.º 

3.365/41.Oportunamente, com o pagamento do valor da indenização, 

expeça-se mandado para registro no respectivo álbum imobiliário, de 

acordo com os arts. 28 e 29 do Dec.-lei n.° 3365/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71104 Nr: 389-54.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Aparecido Fenilli, Joseneide Gois Fenilli, 

Alfair Albani Fenilli, Carmen Darci Silva Fenilli, OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO (Espólio), OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 3.606

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

aforado pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de ALTAIR 

APARECIDO FENILLI, JOSENEIDE GOIS FENILLI, ALFAIR ALBANI FENILLI, 

CARMEN DARCI SILVA FENILLI e OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, e 

declaro incorporado ao patrimônio da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 

S/A a área de 166,6149 hectares, desapropriado pela Resolução 

Autorizativa n.º 3.520/2012.O valor a ser pago, a título de justa 

indenização pelo imóvel desapropriado, será calculado em liquidação de 

sentença, oportunidade em que será complementada a perícia, no método 

da perícia já realizada nos autos. Desde já, informo que, caso o valor da 

indenização supere o já depositado nos autos, será acrescido juros 

compensatórios de 12% ao ano a contar da data da imissão provisória na 

posse (Súmula 69 do STJ). Deverá ainda o valor ser acrescido dos juros 

moratórios à taxa de 6% ao ano, estes últimos a partir de 1º de janeiro do 

exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença. Uma vez que o 

valor será complementado em novo laudo pericial em liquidação de 

sentença, a correção monetária contará a partir do laudo na fase de 

liquidação de sentença e os juros de mora passarão a ser aplicados a 

partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da 

decisão daquela fase processual. Aos efeitos de apuração final do 

cálculo deverá ser abatido o valor do depósito prévio, igualmente corrigido 

pelo IGP-M/FGV.Outrossim, o expropriante deverá pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono dos réus, que fixo em 

5% da diferença entre o valor do depósito e aquele a ser apurado em 

liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de conformidade 

com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei n.º 3.365/41.Oportunamente, 

com o pagamento do valor da indenização, expeça-se mandado para 

registro no respectivo álbum imobiliário, de acordo com os arts. 28 e 29 do 

Dec.-lei n.° 3365/41.
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Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57186 Nr: 1193-59.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Oliveira Ferreira Comercio ME, Lucas de 

Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31685 Nr: 250-18.2013.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleiciane Gonçalves da Silva 

- OAB:

 Em cumprimento à Decisão de ref. 4, nomeio como defensor dativo a 

causídica militante nesta municipalidade Dr. Gleiciane Gonçalves da Silva, 

OAB/MT nº 21.833, para promover a defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57186 Nr: 1193-59.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Oliveira Ferreira Comercio ME, Lucas de 

Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 2ª via como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57098 Nr: 1161-54.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAURI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTAL FERREIRA DE 

CARVALHO NETO - OAB:58989

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55236 Nr: 255-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Em 07/05/2018 foi deferida pelo juízo a substituição da prisão preventiva 

da Ré pela PRISÃO DOMICILIAR nos termos do art. 318, III do CPP, 

mediante termo de compromisso, para comparecimento a todos os atos 

processuais, sob pena de restabelecimento do decreto de prisão (art. 312, 

parágrafo único c/c art. 282, §4º do CPP), vinculando-a ao cumprimento 

das seguintes condições: a) permanecer recolhida em sua residência em 

período integral; b) não se ausentar da cidade onde reside, sem 

autorização judicial; c) comparecer ao Juízo, mensalmente, para informar e 

justificar as suas atividades; d) não cometer ilícito penal.

Todavia, a Carta Precatória encaminhada no dia 10/05/2018 à comarca de 

Rondonópolis fora devolvida em 12/06/2018 sem o cumprimento integral do 

ato deprecado, uma vez que o termo de compromisso não fora assinado 

pela Ré, bem como no ato da soltura não fora informado pela mesma o seu 

endereço completo onde poderia ser encontrada cumprindo a prisão 

domiciliar.

Ante o exposto, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa da Ré para 

que informe o endereço de cumprimento da PRISÃO DOMICILIAR, bem 

como para que traga a mesma em Cartório a fim de assinar o Termo de 

Compromisso e para a audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 19 de junho de 2018, às 15h30min, nesta comarca de Itiquira/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 2939-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rodrigues Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA - OAB:8219-B, Edilson Magro - OAB:7316-B/MS

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, para tanto redesigno a audiência para o dia 26 de 

junho de 2018, às 10h15min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha para 

comparecer a audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53547 Nr: 3497-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Ruan Bueno Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o denunciado ERIC RUAN BUENO FERREIRA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.Passo a dosar a pena do réu.DO CONCURSO MATERIAL.Diante do 

reconhecimento da figura do concurso material, disposta no artigo 69 do 

Código Penal, as penas estabelecidas pelo cometimento dos crimes de 

roubo e corrupção de menor devem ser somadas, perfazendo-se no total 

de 03 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE 
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RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTAS, O QUE A TORNO 

DEFINITIVA.DA DETRAÇÃO PENAL.O artigo 387, [...]”Verifica-se que o réu 

foi preso em flagrante delito no dia 01 de dezembro de 2017, cumprindo 

desta forma, até esta data, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de sua pena, 

devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva do 

réu.Desta feita, tendo em vista que a pena de reclusão definitiva é de 03 

(TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS)DIAS, com fundamento 

no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não jus 

à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a 

suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos 

subjetivos dos artigos 44, inciso I e III e 77, “caput”, ambos do Código 

Penal, pois o crime foi cometido com violência, consoante acima 

exposto.DO APELO EM LIBERDADE.Desta forma, considerando o 

“quantum” da pena e o regime aberto imposto ao réu Eric, não podendo 

este permanecer no regime mais gravoso do que o fixado na sentença, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.IV)-DISPOSIÇÕES 

FINAIS.EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31334 Nr: 94-67.2013.811.0047

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

REITERE-SE a intimação do inventariante para no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover o regular andamento do feito sob pena de ser removido ex 

ofício, nos termos do art. 622, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para análise.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 741-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. F. Silva Antunes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 66, 

INTIME-SE o requerente por intermédio de seus advogados, via DJe, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito, 

apresentando endereço atualizado do requerido a fim de que seja citado, 

bem como do paradeiro do bem objeto da busca e apreensão, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem a indicação precisa do endereço e do paradeiro do 

bem, restará caracterizada a falta de interesse de agir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31845 Nr: 651-54.2013.811.0047

 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, Maria 

Rosa Ferreira Valim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Os autos vieram conclusos para despacho/decisão, todavia não 

vislumbrei certidão e/ou manifestação das partes que demande análise do 

juízo.

 Desse modo, cumpra-se integralmente a decisão retro.

Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31136 Nr: 1004-31.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Determino a reunião da presente execução fiscal aos autos do processo 

nº 224-62.2010.811.0047, código 13220, nos termos do artigo 28 da Lei nº 

6.830/80.

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo, sem, contudo o exequente ter apresentado bens passiveis de 

penhora (art. 40, §2º, da Lei de 6.830/80) DETERMINO a remessa dos 

autos ARQUIVO, iniciando o prazo, desde então, da prescrição 

intercorrente.

 Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNEM-SE a suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas 

na capa dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32131 Nr: 969-37.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mirassol S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos

 Diante da informação de que as partes estão em procedimento de 

parcelamento dos débitos tributários (fls. 133), SUSPENDO o curso da 

execução fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista que a 

adesão a parcelamento implica na suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário (art. 151, VI, do CTN), até a sua compensação integral.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, abra-se vista à parte exequente, 

nos termos do artigo 25, da Lei de Execução Fiscal, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o regular andamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30359 Nr: 174-65.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dosualdo Distribuidora de Bebidas Ltda., Sul 

América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa

Ascaranha Barbosa - OAB:13.245-A, Wagner Leite da Costa Pintos 

- OAB:OAB/MT 12.829

 Vistos.

Primeiramente, observo que o nobre causídico que defende os interesses 

empresa requerida DOSUALDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA deseja 

renunciar os poderes que lhes foram outorgados (fls. 264).

Ocorre que, conforme dispõe o art. 112, do Código de Processo Civil, o 

advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo 

provar nos autos a comunicação da renúncia ao mandante.

 No caso em tela, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer 

notificação pertinente à renúncia, e tal mister incumbe ao advogado que 

renúncia aos poderes do mandato. Assim, o constituído não se eximiu de 

suas responsabilidades, nos termos do art. 112, do CPC.

Dessa forma, INTIME-SE o causídico que defende os interesses da 

empresa requerida DOSUALDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

instrumento que comprove a comunicação de renúncia ao mandante.

CIENTIFIQUE a advogado renunciante de que, enquanto não comprovada a 

notificação, continuará representando a parte outorgante nos autos.

No mais, DETERMINO que seja reiterada a intimação do perito nomeado às 

fls. 157/158 dos autos, mantendo incólumes a deliberações inseridas na 

referida decisão, exceto no que se refere aos honorários periciais, pois 

verifica-se que a perícia foi requerida por ambas as partes, devendo 

neste caso os honorários serem rateados entre as partes, nos termos do 

art. 95 do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32603 Nr: 1485-57.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a implementação da Lei n.º 13.105/2015 no ordenamento 

jurídico brasileiro e, atenta ao que dispõe o art. 14 do CPC, DETERMINO a 

intimação da Fazenda Pública, mediante remessa dos autos para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugne a execução.

 Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e, sendo 

tempestiva, INTIME-SE a parte exequente, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

impugnação, com remessa posterior ao gabinete para deliberação.

 Decorrido in albis o prazo para impugnação, fato que deverá ser 

certificado, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados na inicial e, 

nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1°, do 

referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13161 Nr: 164-89.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIL SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bethania Meneses Dias - OAB:, 

Sérgio Antonio de Oliveira - OAB:9.225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a certidão de fls. 423 dos autos fazer menção ao 

provimento n.° 011/207 – CM, nota-se que o referido provimento dispõe, 

exclusivamente, sobre o processamento e pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário dos Estado de Mato 

Grosso o que considerando o valor da presente execução não se aplica 

ao presente caso, já que na decisão de fls. 418 dos autos foi determinada 

a expedição de precatório requisitório.

Assim, DETERMINO que a secretaria tome as providências pertinentes no 

sentido de cumprir a decisão de fls. 418 dos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 1519-32.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Fernandes da Cunha Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS 

D´OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selma Fernandes da Cunha - 

OAB:OAB/MT 15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 (...) DESTITUO-O do encargo conferido e, consequentemente, 

considerando o Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, na forma do art. 465 do CPC, NOMEIO como perita nos autos a 

ilustre Sr.ª Cristina Teodoro de Melo Mendo, com endereço na Travessa 

Zé Edilberto Grige, n.º 75, Bairro: Goiabeiras, Cidade: Cuiabá/MT. Fone: 

(65) 9 9989-2604, e-mail: krismel@terra.com.br.DETERMINO a intimação 

das partes, através de seus advogados via DJE para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição da perita, se for o 

caso; indicar assistente técnico e/ou apresentar quesitos, caso ainda não 

indicados, conforme determina o art. 465, § 1°, incisos I a III, do CPC.Não 

havendo arguição de impedimento ou suspeição da perita, INTIME-SE a 

perita nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, em aceitando a 

nomeação, apresente proposta de honorários acerca dos trabalhos a 

serem desenvolvidos, consistentes na realização de perícia técnica para 

aferir as condições do ambiente de labor e o grau da insalubridade, a que 

a requerente foi exposta quando laborou na Secretaria de Saúde, no 

Cargo de Auxiliar de Laboratório. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias 

para conclusão dos trabalhos, nos termos do art. 465, do CPC. 

Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, através de 

seus advogados via DJE para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 465, § 3° do CPC). Havendo 

manifestação quanto à proposta de honorários ou decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, nos termos do § 

3° do art. 465, do CPC, REMETAM-SE os autos conclusos para 

arbitramento do valor da perícia, consignando, desde já, que o pagamento 

dos honorários periciais serão pela parte que requereu sua realização, ou 

seja, aparte requerida, conforme determina o art. 95, ‘caput’, do 

CPC.INTIMEM-SE.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15086 Nr: 900-73.2011.811.0047

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D de Oliveira Dias Materiais de Construção - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 Vistos

Tendo em vista que o executado efetuou o depósito referente aos 
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honorários periciais (fls. 240), determino que:

I. INTIME-SE o perito para que indique data, local e horário para o início dos 

trabalhos da perícia, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para 

que haja tempo hábil de intimação das partes, devendo ainda, o expert ser 

advertido que o laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 

473, do CPC.

II. INTIMEM-SE as partes acerca do local e data assinalada para realização 

da perícia, conforme exigência do art. 474 do CPC.

III. Desde já, defiro o levantamento de 50% do valor dos honorários para 

início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC).

IV. Cientifique-se o sr. Perito que o laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o 

início dos trabalhos.

V. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para que, querendo, no 

prazo de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas 

razões finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada 

uma das partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

CPC).

VI. Havendo divergências ou dúvidas de qualquer das partes sobre o 

laudo, INTIME-SE o sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10621 Nr: 55-46.2008.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Aparecida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. de Oliveira - ME, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:, Cristiane de Souza Santos Silva - OAB:, Luiz 

Cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:, MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23.748, Maristela Fátima Morizzo Nascimento - 

OAB:

 Vistos.

CUMPRA-SE, integralmente, a determinações constantes na decisão de 

fls. 508 dos autos.

CUMPRA-SE às providências.

Jauru/MT, 23 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33613 Nr: 876-40.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ribeiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Antonio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Decisão->Determinação

Vistos.

Antes de destituir o advogado subscritor da petição de fls. 103/104 e 

nomear outro em seu lugar, determino a INTIMAÇÃO da representante legal 

da parte exequente, para manifestar se possui interesse no 

prosseguimento da lide e, se possível indicar o endereço e bens do 

executado que sejam passíveis de penhora, o que deverá ser certificado 

pelo sr. Oficial de Justiça.

Juntada a certidão aos autos, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 27-68.2014.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Carlos Alberto Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolim - 

OAB:OAB/MT 18.067, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao peticionado às fls. 124/125, determino que a Secretaria 

CUMPRA integralmente a decisão de fls. 110, para, repito, substituir o polo 

passivo da demanda, ou seja, EXCLUIR o BANCO DO BRASIL e INCLUIR a 

empresa sucessora ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIROS e seus respectivos patronos, retificando-se a capa dos 

autos e o sistema apolo.

Feito isso, CUMPRA-SE todos os termos da decisão de fls. 123.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30614 Nr: 439-67.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Genelhu de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Vistos

 O exequente manifestou pugnando que a intimação do executado, acerca 

da penhora levada a efeito nos autos, seja realizada por edital.

A citação/intimação por edital é medida extrema e somente é autorizada 

em casos específicos assim enumerados pelo artigo 256, do Código de 

Processo Civil, a saber: a) quando desconhecido ou incerto o citando; b) 

quando ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e c) 

nos casos expressos em lei; cabendo à parte autora o esgotamento de 

todos os meios possíveis de localização pessoal do citando, sob pena de 

se invalidar aquela citação, denominada ficta ou presumida.

Outrossim, de acordo com o § 3º do mesmo artigo: “o réu será 

considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de 

sua localização, inclusive mediante requisições pelo juízo de informações 

sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos”.

No presente caso, o requerente não esgotou as diligências que poderia ter 

realizado para localização do executado.

Ademais, conforme consta na certidão do senhor Oficial de Justiça (fls. 

125), o executado não encontra-se em local incerto e não sabido, requisito 

necessário para realização da intimação por edital, havendo notícias de 

que ele esta em tratamento médico no estado de Minas Gerais.

 Portanto, INDEFIRO o pedido de intimação por edital formulado pelo 

exequente, por conseguinte, DETERMINO sua intimação, para no prazo de 

15 (quinze) dias apresente requeira o que lhe aprouver.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 357-65.2014.811.0047

 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: LALdS, EVdS, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da 

ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 

348, da CNGC.RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos do 

art. 319 e do art. 524, do Código de Processo Civil.Diante dos documentos 
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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, revogando-as a qualquer tempo caso inverídica as 

alegações de hipossuficiência.DETERMINO que os autos se processem em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, inciso II)Nos termos do art. 523 do 

CPC, CITE-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não 

o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta 

com aviso de recebimento - AR, para que efetue o pagamento do débito 

apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE o exequente 

para que promova a atualização do débito com acréscimo da multa e dos 

honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de PENHORA E 

AVALIAÇÃO.Ainda, caso não efetuado o pagamento voluntário, emita-se 

certidão de inteiro teor da presente decisão e entregue-a à parte 

exequente para possibilitar o protesto junto ao Cartório de Protestos desta 

cidade, nos termos do artigo 517 do CPC, fazendo constar o valor 

atualizado da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento.Fica 

ciente o executado que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525).OFICIE-SE o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, solicitando informações acerca 

da existência de vínculos empregatícios do executado em seu banco de 

dados.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 969-71.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14624 Nr: 437-34.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Dias Borges Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por MARTA DIAS 

BORGES MARQUES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que não há mais diligências a serem 

cumpridas, vez que houve o pagamento integral do débito.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às fls. 166/167, a pretensão da parte exequente foi 

integralmente satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do 

feito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Em que pese a falta de intimação da parte autora para ciência do 

levantamento por alvará dos valores correspondente à obrigação, tem-se 

que o advogado constituído com poderes específicos para receber e dar 

quitação apresentou a efetiva prestação de contas (fls. 170), trazendo 

aos autos documento (recibo) devidamente assinado por sua constituinte, 

dando quitação dos valores que lhe eram devidos.

 Ademais, a boa fé é presumida, dependendo de prova tão somente a 

má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados pelo douto 

causídico tenham sido repassados à parte autora.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8117 Nr: 354-91.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia do Nascimento Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 73-91.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alverino Candido Angil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 
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norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 809-12.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Fernando Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Nacional em 

face de Artur Fernando Bom, ambos devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu regular andamento. Às fls. 74/75 dos autos a parte 

exequente pleiteou a extinção do feito, noticiando o pagamento do débito 

exequendo.

Vieram os autos conclusos para sentença.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos observa-se que a Fazenda Pública requereu a 

extinção do feito em razão do pagamento da dívida (fls. 74/75).

Dessa forma, tomando-se em consideração que em processo execucional 

a extinção só produz efeito quando declarada por sentença, conforme 

disposição do art. 925 do CPC, bem como inexistir débito remanescente, 

ante a declaração de pagamento, a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto JULGO EXTINTO o presente processo, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC.

Custas pela parte executada.

Honorários advocatícios na forma acordada.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

No mais, compulsando os autos verifica-se que consta às fls. 58 e 60/62, 

bloqueio de valores de contas bancárias do executado, via Bacenjud, 

dessa forma, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem a esse respeito, requerendo o que entender 

pertinente.

Por fim, considerando o teor da presente sentença, DETERMINO a baixa 

das restrições lançadas via sistema Renajud, conforme se verifica do 

documento de fls. 59 dos autos.

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8774 Nr: 887-50.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Mariano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30477 Nr: 296-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Barros Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13739 Nr: 748-59.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);
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2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8820 Nr: 926-47.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dedimar Braz Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 800-16.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

REITERE-SE a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do 

ofício juntado às fls. 66/67, que noticia o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo que a inércia será considerada anuência tácita e 

acarretará a extinção do processo em face do pagamento integral do 

débito perseguido.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 122-35.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a falta de intimação da parte autora para ciência do 

levantamento por alvará dos valores depositados em conta bancária 

vinculada ao processo, tem-se que o advogado constituído com poderes 

específicos para receber e dar quitação prestou contas às fls. 158, 

trazendo aos autos documento (recibo) assinado pela parte autora, dando 

quitação dos valores que lhe eram devidos.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente a má-fé. Desta feita, certificado o trânsito em julgado da sentença 

de fls. 147, e inexistindo requerimentos outros, 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, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32307 Nr: 1169-44.2013.811.0047

 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: GELSON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Carlos Alberto Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, CERTIFIQUE o decurso do prazo do edital sem 

manifestação da parte executada.

D’outro lado, apesar de regularmente intimado, o causídico nomeado 

deixou decorrer o prazo sem se manifestar nos autos, demonstrando 

desinteresse na nomeação. Assim, destituo-o do “múnus publico” que lhe 

foi conferido e, em seu lugar, NOMEIO a douta advogada Drª. BEATRIZ 

VIEIRA BITENCOURT, inscrita na OAB/MT 24070/O, para patrocinar os 

interesses da parte executada revel.

 INTIME-SE a advogada nomeada acima, para que, em aceitando a 

nomeação, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Apresentada a manifestação, INTIME-SE a parte exequente para no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentar impugnação.

 Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30011 Nr: 1315-56.2011.811.0047

 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: Áurea Martins Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em petitório acostado às fls. 

159/162, pelas razões ali expostas, formulou pedido de restituição da 

quantia recebidos em face de tutela antecipada revogada com pedido 

meritório em grau recursal, julgado improcedente.

INTIME-SE a Autarquia para apresentar planilha de liquidação dos cálculos.

Após, INTIME-SE a parte adversa, na pessoa de seu advogado, via DJe, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 261 Nr: 227-03.1999.811.0047

 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: Lúcia Cassiana Rocha dos Santos, PAULO EDUARDO 

PEREIRA DOS SANTOS, João Pereira dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 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, 07 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30720 Nr: 550-51.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magdieldo dos Santos Silva, Luiz Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o Defensor constituído 

pelos denunciados, apesar de ter saído devidamente intimado da 

audiência, não juntou substabelecimento, tampouco apresentou alegações 

finais.

 Ante a inércia protagonizada pela Defesa Técnica e, visando evitar 

futuras alegações de nulidade, em respeito às garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, REITERE-SE a intimação do douto 

advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

substabelecimento e apresentar as derradeiras alegações.

 Caso o Defensor permaneça inerte, INTIMEM-SE, pessoalmente os 

denunciados, para que, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituam novo defensor para patrocínio de sua defesa, sob pena de 

ser-lhe nomeado defensor dativo para exercer tal finalidade.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já, nomeio a Drª. BEATRIZ 

VIEIRA BITENCOURT, inscrita na OAB/MT nº 24070/O, para promoção de 

suas defesas, devendo ser previamente intimada do encargo, e caso o 

aceite, deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer as alegações finais.

Intime-a do encargo, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9337 Nr: 332-96.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lumar Evangelista de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31716 Nr: 509-50.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiel da Silva Paula, Osmar Marques Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos

Cuida-se de pedido de arbitramento de honorários advocatícios de 

defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu.

Analisando detidamente o feito, verifico que já houve decisão de mérito 

acerca do pedido ventilado pelo requerente, consoante se extrai da 

sentença proferida às fls. 267/267-v, cuja qual já transitou em julgado (fls. 

173).

Mister se faz esclarecer que, uma vez publicada a sentença, pouco 

importando a sua natureza, incide o princípio da inalterabilidade da decisão 

judicial. Excepcionalmente admite-se alteração na hipótese de inexatidão 

material, erro de cálculo, ou em virtude de interposição de embargos de 

declaração, quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição 

ou for omissa com relação a questão suscitada pelas partes (art. 494, 

CPC).

Assim, em respeito ao instituto da coisa julgada e ao princípio da 

inalterabilidade da sentença, os quais buscam primordialmente a 

segurança jurídica das decisões e sentenças judiciais, INDEFIRO o pedido 

formulado às fls. 177.

 Tendo em vista que já foi certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos, 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, 11 de junho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25406 Nr: 1068-67.2014.811.0048

 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: ALTIELIS FERNANDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Eduarda Araújo 

Silva - OAB:23677/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a patrona da parte requerida 

requereu a designação de audiência de conciliação nestes autos, haja 

vista a possibilidade de resolução da demanda pelas próprias partes.

2. Portanto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 

14h30 min (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será realizada pela 

Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

3. Intimem-se as partes pessoalmente e advogada nomeada, para que 

compareçam a oralidade já designada.

4. Determino ainda que seja imediatamente solicitado recambiamento do 

requerente comparecer à audiência supradesignada.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33601 Nr: 1960-05.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME, 

DAYANNE DEYSE DE SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA, GILSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista a parte autora, ocasião 

em que poderá requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44280 Nr: 1440-74.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALE COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS OLIVEIRA DE MOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DA SILVA - 

OAB:125541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ , 

através de emissão de guias no site deste TJMT, para efetivo cumprimento 

do mandado de CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37978 Nr: 2066-30.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 18, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 21).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44410 Nr: 1522-08.2018.811.0048

 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: ANDRÉA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o artigo 320, do 

NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que comprove de onde 

vêm os proventos indicados na inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44416 Nr: 1525-60.2018.811.0048

 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: CARLA MACIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o artigo 320, do 

NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que comprove de onde 

vêm os proventos indicados na inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44415 Nr: 1524-75.2018.811.0048

 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: NORMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o artigo 320, do 

NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que comprove de onde 

vêm os proventos indicados na inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 1518-68.2018.811.0048

 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: ALICE DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o artigo 320, do 
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NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que comprove de onde 

vêm os proventos indicados na inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39651 Nr: 2805-03.2017.811.0048

 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: VALDENICE MACIEL SANTOS

 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:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas a parte autora, 

ocasião que poderá requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38742 Nr: 2449-08.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Primeiramente, convém ressaltar que o autor se qualificou na 

exordial como sendo motorista, e muito embora tenha acostado aos autos 

declaração de hipossuficiência, tenho que tais documentos não são 

hábeis a corroborar a afirmativa de hipossuficiência. Assim, vislumbro que 

existe sim certa estabilidade e condições de programação de sua 

condição financeira. Embora tenha arguido, na inicial, não poder arcar com 

as custas processuais no momento sem prejudicar o sustento de sua 

família, não pode ele ser considerado pobre na forma da Lei nº. 1.060/50. 

A que se pontuar ainda, que caso não tivesse nenhuma renda o autor 

teria procurado ser assistido pela Defensoria Pública local, e não por 

Advogada particular.Destarte, as circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições objetivamente 

observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.Acentuo 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, de 

ordem financeira, pois a lei nº. 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.º inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que demonstrarem essa condição.Aliás, 

invés de “evidenciarem” a hipossuficiência, a norma emprega o vocábulo 

“comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as 

regulares custas.(...)3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido 

no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo 

ao devido preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32174 Nr: 1256-89.2016.811.0048

 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: EUNICE IDALINA DE ALMEIDA

 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:

 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, 14 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40938 Nr: 3268-42.2017.811.0048

 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: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro e recebo a exordial por estarem 

presentes os pressupostos processuais. 2. Nomeio como inventariante a 

Sra. ANTÔNIO CESAR MOSER, que deverá ser intimado para prestar 

compromisso em 5 (cinco) dias(...) 11. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juscimeira-MT, 14 de junho de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 3043-22.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO
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2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do acordo.

2.4. P.R.I.C.

Juscimeira - MT, 12 de Junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26389 Nr: 273-27.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARTINS VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 ... Assim, designo o dia 19/06/2018, às 16h (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.7. Intime-se o acusado Vitor 

Martins Valeiro, o(a) Defensor(a) Público(a), o(a) membro do Ministério 

Público, e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.8. Na 

audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).9. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).10. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive 

carta precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 07 de março de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40142 Nr: 2961-88.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIENE SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 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. Ademais, determino a liquidação da sentença atrelada à exordial, que 

deverá seguir pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, 

ambos do CPC.

3. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação.

4. Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito.

Nesse sentido é o Enunciado n. 35 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM:

“Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”.

5. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.

6. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC).

7. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juscimeira-MT, 15 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 1750-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - 

OAB:273.773, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177.650, ELAINE 

LIBERATO DE OLIVEIRA - OAB:247.647, LUCAS DE JESUS SANTOS - 

OAB:338.035, MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - 

OAB:292.635, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933, ROBERTO 

COSTA - OAB:123.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição juntada 

na ref. 73, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 15 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 937-58.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim 

de condenar o réu Willian Rosa Paulista, já qualificado, como incurso nas 

sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II (pai), por diversas 

vezes, na forma do artigo 71, caput (crime continuado), todos do Código 

Penal, (Fato 1): e artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II (padrasto), 

do Código Penal (Fato 2), ambas em concurso material, e c.c. artigo 31, I, 

do CP, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, 

em 32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte) dias, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado, sem direito a recorrer da presente 

sentença em liberdade.3.2(...)3.4. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória 

(CNGC, 7.29.8.1).3.5. Ademais, considerando que mesmo tendo o réu sido 

defendido pela Defensoria Pública, condeno-o ainda que beneficiário da 

Assistência judiciária, ao pagamento das custas e despesas processuais, 

desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, tudo nos termos do 

§ 3º, do artigo 98, do CPC/2015.3.6. Procedam-se às comunicações e 

anotações de estilo.3.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, as partes, 

pessoalmente. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 
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14 de junho de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de direito

 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

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa do 

seus procurador/advogados, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

30/06/2018, às 15:00 horas, a ser realizada na sede do Fórum da 

Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora marcados, 

trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES 

MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os 

esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na perícia 

agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no prosseguimento 

da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de seu advogado.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 787-30.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CORREA RUGERIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49636 Nr: 172-40.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 

- ME, AFONSO DAS NEVES, ANDRÉ LUIS DAS NEVES, DIOGO LUIS 

ZANELLA DE CHRISTA, MARCOS FARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(x__); sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62064 Nr: 755-54.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANGAI SUPERMERCADO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls._32_______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36564 Nr: 69-43.2005.811.0109

 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: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES DAS NEVES-ME, ODEVIR 

GARCIA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, Paulo César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT

 Vistos em correição.Passo a analisar as preliminares arguidas na ação de 

despejo:Em contestação de fls. 132/153 foi suscitada a carência de ação 

por ilegitimidade de parte requerida, Sr. Odevir Garcia Leal, que argumenta 

que não há na inicial pedido em face dele, mas sim do Sr. David Lopes das 

Neves-ME. No entanto, verifico que a parte é legítima para figurar no 

processo, uma vez que em demandas de despejo são legitimados no polo 

passivo o locatário e eventuais ocupantes do imóvel locado.(...)Assim, 

portanto, entendo que é parte legítima para ingressar com uma 

reconvenção.Ultrapassadas as questões preliminares, fixo como pontos 

ainda controvertidos:a)A validade do contrato de locação.b)A condição do 

requerido Odevir Garcia Leal, se é sublocatário ou terceiro proprietário e 

possuidor do imóvel.Verifico que já foram produzidas provas nos autos de 

oposição (Código 43335), assim, determino o aproveitamento da prova 

testemunhal realizada na audiência (fls. 153), considerando que as partes 

são as mesmas e considerando que deverá haver uma sentença apenas 

que abrangerá os dois processos. Assim, determino o translado das 

provas para este processo.Intimem-se as partes para, no prazo de 10 

dias, manifestarem se desejam produzir outras provas nos autos, 

considerando que a parte requerida protestou pelo depoimento do 

requerente, prova testemunhal e documental.Após, em nada sendo 

requerido, voltem os autos conclusos, com urgência, para a sentença.Em 

sendo requerido alguma prova, voltem os autos conclusos, com urgência, 

para a decisão.Marcelândia/MT, 14 de junho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43335 Nr: 760-86.2007.811.0109

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEVIR GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, DAVID LOPES 

DAS NEVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉLEN DOROTI DENICOLÓ - 

OAB:18589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B, Paulo César Barbosa dos Santos - 

OAB:11688-MT

 Vistos em correição.

Com relação ao pedido de fls. 232, informo ao Opoente que os autos 

nunca estiveram perdidos, apenas estavam conclusos em gabinete para 

decisão.

Considerando o previsto no art. 685 do CPC, aguarde-se a instrução 

processual dos autos principais (ação de despejo) para julgamento em 

conjunto.

Marcelândia/MT, 14 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74755 Nr: 157-27.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN, MARCOS LIANDRI 

BULDRIN, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LENÇONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.
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Considerando que se trata de audiência de justificação, entendo que não 

há necessidade de arrolamento de testemunhas antes da data da 

audiência. Ademais, na decisão que agendou a solenidade (fls. 48) havia 

a determinação para que a parte trouxesse as testemunhas 

independentemente de intimação.

Terminada a audiência de justificação, voltem os autos conclusos, com 

urgência, para a decisão liminar.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 14 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71974 Nr: 680-73.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de substituição de testemunha.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 14 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 745-68.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO FARDIN SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (_x_).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63288 Nr: 412-24.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

 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: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Atente-se à Secretaria quanto ao cadastro processual, considerando que 

a intimação da parte requerida saiu no nome do Dr. Admar Agostini 

Mânica, e o atual procurador do Município é o Dr. Andrei César Dominguez.

Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Adriano Ferreira 

da Silva, que está lotado em Rondonópolis na Polícia Civil (fls. 124).

Defiro o prazo de 15 dias para a parte autora localizar a testemunha 

Euvânio de Souza Borges, uma vez que ele mudou de Marcelândia, sendo 

que era fiscal de obras do Município na época.

Após, voltem os autos conclusos para a designação da continuação da 

audiência.

Quanto ao pedido de reprodução simulada dos fatos, deixo para apreciá-lo 

após a oitiva de todas as testemunha, considerando que somente ao final 

da instrução processual para ter ideia da real necessidade da prova.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 14 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 501-13.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOUSILENE DE OLIVEIRA, ANTONIA FELIÇO 

BENIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71437 Nr: 360-23.2017.811.0109

 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: SOLANGE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ADINAL PAVILAK, ALIRIO BATISTA, VALDOMIRO SCHMITZ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que as partes não compareceram à audiência, redesigno a 

audiência para o dia 19/09/2018 às 17h30min.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 14 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 13-10.2005.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU CATANEO DO NASCIMENTO, DARIO 

DO NASCIMENTO, RONALDO CATANEO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B
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 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__779______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 732 Nr: 2482-92.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAUMOA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:MT-1746B

 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.: 61018 Nr: 1005-24.2012.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(_x_); sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46153 Nr: 1879-48.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAL MAGRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls._55/56_______, a Secretaria 

para ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49869 Nr: 405-37.2011.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN JONATÃ MANSANO GOMES, ANGÉLICA 

TAINARA MANSANO GOMES, JOSEFA MANSANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONILSON ROBERTO GOMES, ADALVA 

BRASSA ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(_x_); sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62942 Nr: 98-78.2014.811.0109

 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: IRANI MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls._76_______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43095 Nr: 532-14.2007.811.0109

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NOGUEIRA SABO, JOSÉ AGUINALDO 

SABO, ELIANDRA CRISTINA SABO, MIGUEL DIRCEU SABO, Jose Cesar 

Sabo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUETE DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO, ANIZIO JANENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5.603/MT, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6.097-A/MT, JOSÉ LUIZ DE ARRUDA - 

OAB:3788, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:MT- 9.982/B, EUCLIDES BALERONI - OAB:882, Jayme Rodrigues 

de Carvalho Júnior - OAB:MT - 3735, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, Robson Rondon Ourives - OAB:4.998- MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (x__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44425 Nr: 183-74.2008.811.0109

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO JANENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AGUINALDO SABO, APARECIDA 

NOGUEIRA SABO, ELIANDRA CRISTINA SABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(x__); sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46522 Nr: 308-08.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls._35/36_______, a Secretaria 

para ato do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41360 Nr: 114-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CATARINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls._43/44_______, a Secretaria 

para ato do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47799 Nr: 1583-89.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAL HOSPITALAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
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MARCELÂNDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(_x_); sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49526 Nr: 62-41.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOUZA LIMA & CRUZ LTDA - ME, LUIZ 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(x__); sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 1448-96.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSS, STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 132 Nr: 4-29.1997.811.0109

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL, MG, EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A, Renato Feliciano Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49174 Nr: 999-85.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Reitere-se o expediente de fls.__258_______;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42616 Nr: 92-18.2007.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA BERTUOL - OAB:SC 

21.236, Fabiano Gaviolli Fachini - OAB:MT- 5.425-B, JONATHAN 

APOLONIO GOES FILGUEIRA - OAB:15115, MATEUS MENEGON - 

OAB:11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 247 v, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42620 Nr: 12-88.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ WINTER, GILBERTO 

FORQUEZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-0, ELISANDRA BERTUOL - OAB:SC 21.236, Fabiano 

Gaviolli Fachini - OAB:MT- 5.425-B, FERNANDA GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:11.032, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089-0, MATEUS 

MENEGON - OAB:11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11.084-MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48570 Nr: 395-27.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Francisco de Oliveira, FRANCISCO 

SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63033 Nr: 188-86.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 188 V, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65099 Nr: 286-37.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65717 Nr: 636-25.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60771 Nr: 744-59.2012.811.0109

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA ROSA HARGESHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74147 Nr: 1830-89.2017.811.0109

 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: VALDINEI GOMES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (_x_) autora (__) ré, para, em 15 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. _53___; e seguintes, após conclusão para análise do pedido 

de liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48397 Nr: 222-03.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR EBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48117 Nr: 1902-57.2009.811.0109

 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: IZABEL FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 29397 Nr: 2358-12.2006.811.0109

 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: CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CÂNDIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se por edital, prazo de 30 dias, para dar andamento no feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41366 Nr: 117-65.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABY MADEIRAS - ME, Wilson Moraes da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 56, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60765 Nr: 738-52.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40353 Nr: 353-17.2006.811.0109

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI BULDRIN, JOSÉ CARLOS BULDRIN, 

MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN, MARCOS LIANDRO BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se o expediente de fls. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50090 Nr: 627-05.2011.811.0109

 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): CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 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.: 46303 Nr: 85-55.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__27______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61454 Nr: 153-63.2013.811.0109

 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: MOACIR TOMAZ, MARIA APARECIDA DUQUESNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 100, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61452 Nr: 151-93.2013.811.0109

 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: JURANDIR RAIMUNDO GONÇALVES, ELISANGELA DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 94 V, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61453 Nr: 152-78.2013.811.0109

 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: JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 90, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 150-11.2013.811.0109

 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: JOSÉ HENRIQUE QUIEL, SILVANI FATIMA DOS SANTOS 

QUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 91, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61450 Nr: 149-26.2013.811.0109

 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: BENEDITO FEDRIZ DA SILVA, MARIA VERA LÚCIA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 92, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61449 Nr: 148-41.2013.811.0109

 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: APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, IVONETE 

GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 92, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 91-67.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI JORGE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (x_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls.66;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47997 Nr: 1781-29.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 106 vº, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 1336-79.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELICISSIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63692 Nr: 746-58.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO SANTO HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60591 Nr: 553-14.2012.811.0109
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 310, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50196 Nr: 733-64.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI BALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Selegrãos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Delibório - 

OAB:315.685-SP, DANILO HORA CARDOSO - OAB:259805/SP, Edson 

Freitas de Oliveira - OAB:118074/SP, Juliana Martins Silveira - 

OAB:229084/SP, Maria Fernanda Fávero de Toledo - OAB:233770/SP, 

Rafael Aragos - OAB:299719/SP, Renata Costa Sobral - 

OAB:294.939-SP, RENATA RAMOS BÁCCARO - OAB:270.524/SP

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 615-88.2011.811.0109

 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: BEATRIZ CLARA DIER DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Intime-se a parte (x_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 170_;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62089 Nr: 779-82.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR MANSANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62850 Nr: 19-02.2014.811.0109

 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: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49849 Nr: 385-46.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73887 Nr: 1698-32.2017.811.0109

 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: CELVINO WERBERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47663 Nr: 1447-92.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzemir Alvaro de Oliveira, VICENTE PAULO 

LUNKES HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 157/158, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 237-64.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA APARECIDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 278-65.2012.811.0109

 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 DE FÁTIMA OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61855 Nr: 553-77.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RLDS, STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

58.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 231-67.2007.811.0109

 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: ANTONIO DA ROCHA BANDEIRA, ANTONIO LUZIA 

FERRO DA SILVA, ARNILDO NAVARRO DA COSTA, ELIAS FERREIRA 

NETO, GENILDA FERNANDES AZEVEDO, GEZIELE PEREIRA, LAÉRCIO 

JORGE FERREIRA, JOSÉ CARDENAS BARRETO, MARIA RITA ALVES, 

MARIA DA GLÓRIA PEREIRA, IACY CORDEIRO BRASIL, RODINEY JULIANI, 

ROMILDO TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR, RONI 

CARLOS DONA, JOSÉ EVALDO DONA, RICARDO JOSÉ DONA, RICARDO 

DONA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson José Sinton Chaves 

- OAB:7251-MT, Donizete Pereira de Paula - OAB:3229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839/MS, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802/MT, Irajá 

Rezende de Lacerda - OAB:MT / 11.987, José Carlos Rezende - 

OAB:9146/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B

 Permaneçam Sobrestados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42775 Nr: 228-15.2007.811.0109

 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: AMARILDO DARIVA, MARINO DAVIRA, ÉLCIO DA 

SILVA, JOSÉ ULBANO PEREIRA NETO, ADÉLIO BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Souza Campos 

Neto - OAB:, Roger Daltrey Gomes Feijo - OAB:22270/MT, Ruy 

Portella de Souza - OAB:MT 4296 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 282/283, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 1637-11.2016.811.0109

 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: MARINALVA FELIX DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66315 Nr: 895-20.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 822-19.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes, para se manifestarem sobre o cálculo de fls. 134/135, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 15297 Nr: 1019-18.2006.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65077 Nr: 270-83.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70713 Nr: 1652-77.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. S. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 12, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61584 Nr: 284-38.2013.811.0109

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIVAR SAUER, ASENI SAUER, ERMINIO SAUER, 

RUDINEI SAUER, FRANCISCO DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Permaneçam Sobrestados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48402 Nr: 227-25.2010.811.0109
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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: CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO LUIZ 

PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIVAR SAUER, ASENI SAUER, ERMINIO 

SAUER, RUDINEI SAUER, FRANCISCO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, Graziela 

Filipetto Boucahrdet - OAB:7.248/MT

 Intime-se a parte autora, para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

195.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 8307 Nr: 7-76.2000.811.0109

 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: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Intime-se a parte autora, para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

872.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31626 Nr: 2315-75.2006.811.0109

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA RABELO LEONEL FRANCO, MOISÉS ABEGÃO 

LEONEL FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONILCE GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas do Nascimento Filho - 

OAB:4398-B/MT, VANDERLEI CELESTINO DE OLIVEIRA - OAB:42.423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍLIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929A, JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - OAB:16953, Lauro 

Marvulle - OAB:3.110, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/MT

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls. 946, conforme requerida(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33516 Nr: 2277-63.2006.811.0109

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONILCE GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA RABELO LEONEL FRANCO, MOISÉS 

ABEGÃO LEONEL FRANCO, RICARDO PICIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍLIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929A, VILSON SILVEIRA - OAB:24.100, VILSON SILVEIRA 

JUNIOR - OAB:50363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CELESTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:42.423

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls. 950, conforme requerida(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61017 Nr: 1004-39.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 1346-79.2014.811.0109

 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: ALDA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVILSO JOSE LAZZARI, NICOLAU DE 

QUEIROZ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44507 Nr: 269-45.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. V. DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOMETAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR ESTEVES DO 

NASCIMENTO - OAB:6309/GO, FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(x__); sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 7-51.2015.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(_x_); sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72278 Nr: 842-68.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI VINCEZ LOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44221 Nr: 1617-35.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SOL NASCENTE LTDA., JOVITA 

DOS SANTOS SILVA, JOEL AMARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo César Lopes 

Saraiva - OAB:160.510/SP, Renato Maurílio Lopes - OAB:145.802-SP

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__112______, a Secretaria para 
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ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46110 Nr: 1903-76.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. W. FUNK & CIA LTDA - ME, WALTER FUNK, 

EDSON MARCOS FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75246 Nr: 3037-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI, JOSÉ 

BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44292 Nr: 48-62.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (_x_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. ____;

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65643 Nr: 611-12.2015.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA BORIN GIORDANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68389 Nr: 1835-08.2017.811.0111

 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): WILSON DOMINGOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 1835-08.2017.811.0111 (Código 68389)Classe – 

Assunto:Ação Civil PúblicaAutor:Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoRequerido: Wilson Domingos da CostaVistos em correição.1) 

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 45), NOMEIO como 

defensor dativo o causídico DR. KASSIO ROBERTO PEREIRA para 

patrocinar os interesses do requerido Wilson Domingos da Costa.Tomando 

em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. (...) “Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 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 o advogado nomeado da 

presente decisão, bem como o requerido para comparecer ao escritório do 

causídico.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 14 de junho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70323 Nr: 2852-79.2017.811.0111

 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: Moacir Naveiros Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI TOME DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2852-79.2017.811.0111 (Código 70323)

Classe – Assunto: Embargos de Declaração

Embargante: Moacir Naveiros Rodrigues

 Embargada: Geni Tomé dos Santos Rodrigues

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Moacir Naveiros 

Rodrigues, em face da sentença proferida (ref. evento 4), objetivando 

depurar o ato de contradição, porquanto a ação proposta pelo embargante 

foi julgada extinta pelo instituto da litispendência, sendo esta distribuída e 

registrada anteriormente à ação proposta pela embargada.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração somente se prestam à elucidação da 

obscuridade, ao afastamento da contradição ou à supressão da omissão 

existente no julgado.

 No caso dos autos, verifico óbice instransponível em dar prosseguimento 

ao feito, em razão da perda superveniente do objeto da causa.

Nos autos Código 71065, as partes formalizaram acordo sobre o objeto 

discutido no presente feito, de modo que desapareceu o interesse de agir 

do embargante.

Isto posto, JULGO EXTINTO os embargos de declaração opostos por 

Moacir Naveiros Rodrigues, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 53151 Nr: 1268-16.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ BARCAROLO, NELCI MALACARNE 

BARCAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 1268-16.2013.811.0111 (Código 53151)

Classe – Assunto: Reivindicatória

 Requerente: Adilson Luiz Barcarolo

Requerido: Arnaldo Batista da Silva

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57073 Nr: 767-91.2015.811.0111

 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: JDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Vistos em correição.

Atente-se a Secretaria para que o processo não permaneça 

injustificadamente sem movimentação, como no caso dos autos, 

especialmente tratando-se de interesse de criança/adolescente.

Atualizado o cadastro APOLO com o novo advogado (ref.31), intime-se 

para que manifeste se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sem prejuízo, pela celeridade processual, INTIME-SE o requerente 

pessoalmente para dê andamento no feito, contatando seu advogado 

constituído, se ainda houver interesse, sob pena de extinção por 

abandono.

Matupá, 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61031 Nr: 593-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 593-48.2016.811.0111 (Código 61031)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Requerente: Andreia Ferdinando Varea

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Promova-se a juntada do cálculo do valor líquido apurado.

Após, como providência preliminar à análise do pedido formulado, em 

observância às determinações do Provimento 11/2017 do Conselho da 

Magistratura, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a data do decurso 

do prazo para a juntada do comprovante de pagamento nos autos (art.5º, 

§5º, Provimento 11/2017-CM).

Em seguida, remeta-se cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

referida, por meio eletrônico ou malote digital, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para apuração da 

mora (art.5º, §6º, Provimento 11/2017-CM).

Cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de sequestro de valores.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61036 Nr: 596-03.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 596-03.2016.811.0111 (Código 61036)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Requerente: Andreia Ferdinando Varea

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Como providência preliminar à análise do pedido formulado, em 

observância às determinações do Provimento 11/2017 do Conselho da 

Magistratura, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a data do decurso 

do prazo para a juntada do comprovante de pagamento nos autos (art.5º, 

§5º, Provimento 11/2017-CM).

Em seguida, remeta-se cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

referida, por meio eletrônico ou malote digital, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para apuração da 

mora (art.5º, §6º, Provimento 11/2017-CM).

Cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de sequestro de valores.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 1599-42.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Mariano Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para cumprimento 

do mandado de penhora e avaliação, devendo juntar aos autos a guia 

recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50347 Nr: 210-12.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Oss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842, MÔNICA CRISTINA CASALI - OAB:OAB/PR 

60.897

 Processo nº 210-12.2012.811.0111 (Código 50347)

Classe – Assunto: Ação de Cobrança

Requerente:Banco do Brasil S.A.

Requerido: Adenilson Oss

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.
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Defiro, outrossim, o requerimento do requerente (f.147), incluindo-se os 

causídicos indicados no sistema para recebimento de intimações e 

publicações, sob pena de nulidade.

Após, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75263 Nr: 1576-76.2018.811.0111

 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: Margela Terto Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1576-76.2018.811.0111 (Código 75263)Classe – 

Assunto:Ação RevisionalRequerente:Margela Terto MoraisRequerido:BV 

Financeira S.A.Vistos em correição.Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, com pedido de tutela de urgência, proposta por Margela Terto 

Morais em face de BV Financeira S.A., ambos qualificados nos autos, 

objetivando, entre outros pedido, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.(...) Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, bem como seu pagamento ao final por 

redundar em concessão às avessas e prática vedada pela CNGC-MT. 

DETERMINO o recolhimento das taxas e custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo.Após, 

conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 14 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 1118-74.2009.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Santo Griebler, Cleusa Maria Griebler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 1118-74.2009.811.0111

 Código nº 32100

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Humberto Pedro de Medeiros de Moraes

Executados: Elio Santo Griebler e Cleusa Maria Griebler

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a determinação de fls. 238, COM URGÊNCIA.

No mais, renove-se a capa dos autos, devendo constar a fase em que os 

autos se encontram, qual seja o “Cumprimento de Sentença”.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 1586-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 17/07/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 3122-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CdFG, GRGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:8403

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 07/08/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 1489-38.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Processo nº 1489-38.2009.811.0111 (Código 32473)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente: Mateus Rodrigues de Freitas

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição retro (f.523), intime-se a parte requerente 

para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75354 Nr: 1620-95.2018.811.0111

 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: Neusa Rodrigues Pessatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1620-95.2018.811.0111.

Código Apolo 75354.

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem 

como empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.
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 Matupá/MT, 15 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58126 Nr: 1207-87.2015.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1207-87.2015.811.0111 (Código 58126)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Maria Cacilda Alves Machado

Requerido: Luiz Carlos Nunes

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte exequente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46794 Nr: 1934-32.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, em razão da 

necessidade de readequação de pauta, fica a audidência de Conciliação 

redesignada para o dia 22 de Agosto de 2018, às 15 horas e 45 minutos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52166 Nr: 1942-72.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, em razão da 

necessidade de readequação de pauta, fica a audidência de Conciliação 

redesignada para o dia 22 de Agosto de 2018, às 15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66033 Nr: 2341-33.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, em razão da 

necessidade de readequação de pauta, fica a audidência de Conciliação 

redesignada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14 horas e 55 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 3436-35.2016.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Varella Indústria e Comércio de Esquadrias e Vidros 

Ltda – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C S Soares – ME, Donotech Tecnologia da 

Informação Ltda – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, em razão da 

necessidade de readequação de pauta, fica a audidência de Conciliação 

redesignada para o dia 22 de Agosto de 2018, às 12 horas e 45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70189 Nr: 935-40.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Eustáquio de Oliveira e 

Silva - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em razão da necessidade de readequação de pauta, fica a 

audidência de Conciliação redesignada para o dia 25 de Julho de 2018, às 

15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20519 Nr: 997-61.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCGSRSfJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em razão da necessidade de readequação de pauta, fica a 

audidência de Conciliação redesignada para o dia 25 de Julho de 2018, às 

12 horas e 45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69219 Nr: 488-52.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilena Ercoli, Antonio Luiz Batista Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 
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Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em razão da necessidade de readequação de pauta, fica a 

audidência de Conciliação redesignada para o dia 25 de Julho de 2018, às 

12 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 1414-33.2018.811.0030

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Osmar 

Augusto da Silva, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 

312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO 

PREVENTIVA e, consequentemente, indefiro o pedido de revogação de 

liberdade provisória. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e 

anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em 

seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento 

ou pedido de diligências, se for a hipótese.Expeça-se mandado de 

prisão.Oficie-se o delegado de polícia para que traga aos autos o laudo 

definitivo da droga apreendida, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se o 

MPE e a Defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 137-50.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Saturnino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e, 

consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora o restabelecimento do 

auxilio doença, a partir de 09/08/2014, data da cessão indevida do 

requerimento e sua consequente conversão em aposentadoria por 

invalidez, a partir da data da perícia realizada em 26/05/2017 (ref. 51), 

devendo incidir sobre os valores: a) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

incidência da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a 

atualização monetária pela TR e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança;b)a partir de 25/03/2015: a 

atualização monetária pelo (IPCA-E), juros monetários pelos índices da 

caderneta de poupança.Concedo TUTELA ANTECIPADA para determinar a 

implementação da aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada 

ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o réu ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do 

valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo 

com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71408 Nr: 1400-49.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes Amancio da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO PLEITO LIMINARPara a concessão da tutela antecipada é necessário o 

preenchimento de dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações 

e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o 

provimento final da ação.No caso posto em exame, o autor, sem sombra 

de dúvida, demonstra o periculum in mora a autorizar a antecipação dos 

efeitos da tutela. Não nos escapa a urgência necessária na prestação da 

tutela jurisdicional em casos como o presente, ainda mais ao 

considerarmos o importante caráter social dos direitos ora veiculados. 

Contudo, no que tange à verossimilhança das alegações, verifico que a 

prova documental juntada aos autos, embora sirva como início de prova 

necessária para a concessão do benefício, não é suficiente, por si só, 

para que se antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se 

necessária a realização de perícia, a ser realizada em momento oportuno. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pelo autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança 

necessária para sua concessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 998-02.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odorizzi & Odorizzi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Andrade da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mendes da Silv 

- OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de citação da executada através do aplicativo 

WhatsApp, haja vista ausência de regulamentação legal para o uso do 

aplicativo em processos judiciais.

 Compulsando os autos observo que o exequente não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização da executada, razão pela qual 

indefiro o pedido de citação por edital.

 Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Dessa forma, intime-se o exequente para que traga ao processo o 

endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, proceda com a citação da executada, em consonância com a 

decisão inicial.

 Defiro o pedido de expedição de certidão premonitória.

 Atente-se a Sra. Gestora para as determinações constantes na decisão 

inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 2250-45.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmindo Alves Filho, Carmindo Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro, proceda com a citação do executado no endereço 

indicado.

 Caso o executado não seja encontrado, cumpram-se, as disposições do 

art. 580 da CNGC/MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45857 Nr: 1538-55.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C G de Rezende - EPP, Rogério César 

Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

proposto por Banco Bradesco S/A em face de R. C. G. de Rezende – EPP 

e Rogério Cesar Gomes de Rezende, ambos qualificados nos autos. À ref. 

03 foi determinada a citação dos executados. Certidão negativa de 

citação, à ref. 26.Pleito de citação dos executados, à ref. 38.É o relatório. 

Decido. I – DO EDITAL Compulsando os autos observo que o exequente 

não comprovou o esgotamento dos meios de localização do executado, 

razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do endereço das partes 

ou de seus bens e rendimentos em feitos que versem sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.Ademais, a presente ação tramita há mais de 03 

(três) anos sem que haja localização do executado ou de bens desse. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, 

intime-se o exequente para que traga ao processo o endereço atualizado 

do executado (diferente dos constantes nos autos) ou bens passiveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 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 endereço do executado, diferente dos 

descritos nos autos, proceda com a citação do executado em 

consonância com o item abaixo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54639 Nr: 492-60.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De cujus Basílio Dias Pedroso, Clodoaldo 

Pedroso de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro, proceda com a alteração do polo passivo, excluindo 

o executado Bazílio Dias Pedroso e incluindo a Sra. Maria Everginia de 

Arruda.

 Proceda com a citação da executada em consonância com a decisão 

inicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47774 Nr: 50-31.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Aparecido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Nos termos do artigo 597 do CPP recebo o recurso interposto no efeito 

suspensivo e devolutivo.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60521 Nr: 4017-50.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Wesley Robert de Amorim - OAB:6610

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a certidão retro, recebo o recurso interposto, nos termos 

do artigo 597 do CPP, no efeito suspensivo e devolutivo.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, no prazo 

legal.

Após intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, 

com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50717 Nr: 1372-86.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Maltide de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se o exequente para que se manifeste em relação ao petitório retro, 

no prazo legal.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71381 Nr: 1394-42.2018.811.0030

 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: Idelma Gomes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural.

I – DA INICIAL

Uma vez carreado aos autos início de prova, bem como preenchidos os 

requisitos do CPC, recebo o pedido inicial.

 II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 Tendo em vista que não há nos autos elementos que evidenciem a falta 

de pressupostos legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a 

qualquer momento se verificada a alteração da situação econômica da 

parte.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 IV – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
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Acerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O, Nara Regina Silva Venega - OAB:6.580

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelos denunciados 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que os acusados não 

sejam autores do fato que imputado, razão pela qual prescinde de 

instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 31/08/2018, às 09h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-19.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para manifestar 

sobre a petição e guia de pagamento juntado nos autos, bem como, 

informar os dados bancários para transferência dos valores depositados, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-39.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA OAB - MT19805/O (ADVOGADO)

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA FENIX EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que o recurso 

inominado interposto pela parte autora não fora comprovado pagamento 

de custas de preparo, conforme certidão retro, deixando de cumprir as 

determinações do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/1995. Desta forma, deixo de 

receber o recurso de inominado interposto pela parte autora. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se suas determinações. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-19.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA OJEDA ZENI (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre o pedido retro. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-12.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre o pedido retro. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-68.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

 

Autos: 8010066-68.2016.811.0030 Promovente: MAURICIO APARECIDO 

DA SILVA Promovido: ANTONIO MARCOS DIAS DE LIMA E OUTROS 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese não 

permite o julgamento antecipado da lide, mormente porque a parte autora 

requereu em audiência de conciliação a realização de audiência de 

instrução e julgamento a fim de comprovar os fatos narrados, e ainda 

porque há divergência entre as alegações trazidas pela parte autora e 

pela parte ré, sendo as provas dos autos insuficientes para o deslinde da 

demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento 

pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas testemunhas. 

Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo que, cada uma 

poderá arrolar até 03 (três) testemunhas que deverão comparecer 

independente de intimação. Submeto os autos a MM. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, aos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de despacho 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-48.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

DOMINGAS NERVINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

 

Autos: 8010035-48.2016.811.0030 Promovente: ARY ANTONIO FERREIRA 

DE PINHO Promovido: BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o julgamento 

antecipado da lide, mormente porque as partes requereram a realização 

de audiência de instrução a fim de comprovar os fatos narrados ainda 

porque há divergência entre as alegações trazidas pela parte autora e 

pela parte ré, sendo as provas dos autos insuficientes para o deslinde da 

demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento 

pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas testemunhas. 

Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo que, cada uma, 

poderá arrolar até 03 (três testemunhas) que deverão comparecer 

independente de intimação. Submeto os autos a MM. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, aos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de despacho 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-66.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & MARINHO LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO RONDON GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO)

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613/O (ADVOGADO)

 

Autos: 1000333-66.2017.811.0030 Promovente: EDILSON CARLOS DA 

GUIA Promovido: GUSTAVO RONDON GUIMARÃES E OUTRO Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o 

julgamento antecipado da lide, mormente porque a parte reclamada 

requereu a realização de audiência de instrução a fim de comprovar os 

fatos narrados ainda porque há divergência entre as alegações trazidas 

pela parte autora e pela parte ré, sendo as provas dos autos insuficientes 

para o deslinde da demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo 

que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três testemunhas) que deverão 

comparecer independente de intimação. Submeto os autos a MM. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, aos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

despacho elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-66.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & MARINHO LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO RONDON GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO)

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 24/10/2018 às 16:30 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da parte autora e 

reclamada, bem como de suas testemunhas. Intimo ainda Vossa Senhoria, 

para querendo, poderá arrolar até 03 (três) testemunhas que deverão 

comparecer independente de intimação.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 207-64.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdOdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro.

Intimem-se conforme requerido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31831 Nr: 38-48.2014.811.0031

 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: Vagnir Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31830 Nr: 37-63.2014.811.0031

 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: Nilma de Faria Darolt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39734 Nr: 533-87.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39034 Nr: 172-70.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARVALHO TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 

da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37780 Nr: 823-39.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. A requisição de informações, mediante a expedição de ordem judicial, 

dirigida a repartições públicas e a entidades privadas, com o objetivo de 

obter elementos informativos privativos do requerido, para o efeito de 

viabilizar a localização de dados acerca do endereço do réu, consolida-se 

como medida excepcional que se justifica, tão somente, se exauridos 

todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, disponíveis ao autor.

II. Diante desta moldura, considerando que não subsistem vestígios 

externos que demonstrem o exaurimento de todas as diligências, por parte 

da autora, a fim obter informações a respeito do endereço do réu, bem 

como por se tratar de ônus do requerente, INDEFIRO o requerimento de 

realização de diligências.

III. INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41913 Nr: 1584-36.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Katika

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o requerido a conceder a requerente o 

benefício previdenciário de auxílio-doença em valor equivalente a renda 

mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, 

partir do requerimento administrativo, ou seja, 25/06/2017, extinguindo o 

processo com julgamento, nos termos do art. 487, I, do CPC.Outrossim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43748 Nr: 682-49.2018.811.0031

 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: Lourival de Oliveira Brito, Durcelina Maciel Moura de 

Oliveira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.

I - PROCESSE-SE em Segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

III – Por oportuno, colha-se o parecer ministerial.

 IV - Após, retornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43742 Nr: 681-64.2018.811.0031

 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: ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA

 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:

 (...)Destarte, diviso que a necessidade de maior dilação probatória, ante a 

falta de convicção trazida pelas provas juntadas autos, evidencia a falta 

de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de evidência, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Outrossim, considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 
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de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, 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.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Sem prejuízo, NOMEIO como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, nº 427, 

Casa 06, Condomínio Malibu Park, Cuiabá-MT, CEP: 78070-215, telefone 65 

999819047 / 65 30522103, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes.DESIGNO o dia 14 de julho de 2018 (sábado), as 08h00min, 

para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum da 

Comarca de Arenápolis/MT, Rua Presidente Costa e Silva, nº 410, Bairro 

Vila Nova, CEP nº 78.420-000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 3343-1375. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40981 Nr: 1083-82.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SOLTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, DR. EDEMILSON KOJI 

MOTODA OAB/SP. 231.747, para que proceda com o reconhimento da 

diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco) 

reais, para cumprimento do mandado de Citação, por meio da Central de 

Pagamento de Dilgências(CPD)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32783 Nr: 779-88.2014.811.0031

 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: CLARINDO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:17204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Diante da inércia da parte autora em comprovar sua hipossuficiência, 

mantenho sua condenação ao pagamento das custas e taxas judiciais.

II. Assim, DETERMINO a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em sentença, no prazo de 

10 (dez) dias.

 III. Decorrido o prazo e recolhidas as custas finais, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE.

IC. Diversamente, se pendente o recolhimento das custas finais, 

CUMPRA-SE 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. Após, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45643 Nr: 2525-4.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CARDOSO ARBOLEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406/MT, Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao(à) advogado(a) da parte autora para 

manifestação acerca da impugnação à execução de fls. 197/205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29618 Nr: 88-43.2004.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTI & REIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606-MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, bem como nos termos do artigo 

1.010, § 1º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir 

vista ao advogado do requerente/apelado para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56388 Nr: 1021-59.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES DO PRADO JUNQUEIRA, MARIA 

HELENA RODRIGUES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para impugnar 

querendo a contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-14.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CONSTANTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 19 de junho de 2018, às 13h30min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 6-80.2002.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VICENTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte autora para manifestação 

acerca do oficio juntado à fls. 118/119.
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Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77283 Nr: 1055-94.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Grupo de Idosos Unidos Venceremos, 

Valdemar Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód 77283 DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará judicial 

autorizativo para realização de 6 (seis) eventos no período de 16/06/2018 

a 02/12/2018, formulado por ASSOCIAÇÃO GRUPO DE IDOSOS UNIDOS 

VENCEREMOS, representada por VALDEMAR ZANELLA, devidamente 

qualificado nos autos. Assim, tenho que a petição do interessado não 

preenche os pressupostos para a concessão do alvará, já que, além de 

não observar o prazo legal para a realização do pedido, não se fez 

acompanhar da documentação necessária determinada na Portaria nº 

32/2017/DF/NMV, conforme acima grifado para melhor entendimento. 

Entretanto, ao invés de indeferir a inicial conforme determina a norma que 

rege a matéria, o que seria medida deveras extremada, já que o CPC 

determina que em caso de deficiência seja o autor intimado a emendar no 

prazo legal, faculto ao interessado promover a adequação no prazo de 15 

(quinze) dias, sanando as irregularidades apontadas, sob pena de 

indeferimento. De outro giro, em relação à documentação requerida pelo 

Ministério Público, entendo que a Portaria nº 32/2017/DF/NMV não exige 

para a concessão de Alvará Judicial a documentação requerida pelo 

Parquet em sua manifestação (alvará da polícia civil), motivo pelo qual 

entendo-a despicienda. Nesse ponto é importante consignar que não 

compete ao Poder Judiciário exercer o poder de polícia próprio de outros 

órgãos da administração pública, de modo que as exigências constantes 

no parecer ministerial devem sem dirigidas aos gestores públicos 

competentes. No tocante à realização do evento, consigno a inexistência 

de qualquer proibição legal para tal desiderato. Todavia, mister que os 

organizadores adotem todas as providências necessárias para preservar 

o bem estar dos festeiros, e em relação as crianças, que atendam 

especificamente o determinado na Portaria nº 32/2017/DF/NMV 

emendando a inicial no prazo concedido, sob pena de indeferimento. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se os interessados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Monte Verde-MT, 14 de junho de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30694 Nr: 361-19.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lopes Filho, SERVITERRA-Serviços de 

Terraplanajem Transportes e Construções LTDA, Asseflora Assessoria, 

Planej e Consultoria Florestal Ltda., ACP-Assessoria, Consultoria E 

Planejamento & Informática LTDA, G. V. Locadora LTDA, Grecovel 

Veículos LTDA, Todimo Materiais para Construção LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Daruich Hammoud - OAB:OAB/MT 3.688-A, Eron da 

Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, JOILSON DIMAS PRATES - OAB:4698, 

josé avelino de novaes junior - OAB:11.180, LUIS LAUREMBERG 

EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda 

- OAB:3.009, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Nos termos estabelecidos pela CNGC/MT, quanto ao cumprimento de atos 

ordinatórios pelo Gestor da Vara no caso de devolução de expediente 

devolvido com diligência totalmente infrutífera, independentemente de 

determinação judicial, encaminho os presentes autos ao Setor de 

Expedição de Matéria para imprensa para intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerida Serviterra para que se manifeste sobre a certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 1.879 (Carta Precatória enviada a Comarca de 

Sinop/MT para oitiva da testemunha Evaristo Aparecido de Jesus), no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77281 Nr: 1053-27.2018.811.0091

 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): Pecinato Transportes Ltda, Pedro Paschoal 

Pecinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Denize Heuko - OAB:PR 30.356, José 

Ivan Guimarães Pereira - OAB:PR 13.037, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonathas Aparecido 

Guimarães Sucupira - OAB:PR 42.382

 Código 77281 - Autos n. 1053-27.20018.811.0091

 Despacho

Vistos e etc.

Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos os 

atos praticados no juízo incompetente.

Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e demais atos 

praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de qualquer 

decisão proferida no juízo de origem.

Por outro lado, analisando detidamente os autos, verifico que a advogada 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins OAB/PR 83.531, que peticionou às 

fls. 117, trouxe aos autos instrumento de procuração do banco HSBC, o 

qual não é parte na presente demanda, na qual figura o banco Bradesco 

S/A.

Assim, deverá o autor regularizar a representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento dos autos, e extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Ademais, considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora 

para que no mesmo prazo recolha o valor das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Por fim, intime-se as partes para se manifestarem requerendo o que de 

direito em igual prazo.

 Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 1081-92.2018.811.0091

 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: Osmarina Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77317– Autos n. 1081-92.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pela requerente, 

conforme dispõe o § 2º do art. 292, do Código de Processo Civil.

Desta forma, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, retificando o valor da causa, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 519 de 654



Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77125 Nr: 975-33.2018.811.0091

 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: Robertinho Oliveira Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel de Alexandrino (MEI), Ezequiel de 

Alexandrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - OAB:MT 

19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77125 - Autos n. 975-33.2018.811.0091

 Despacho

Vistos e etc.

Acerca do teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher o valor das custas e taxas judiciárias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 226-16.2018.811.0091

 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: IAdAL, PPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75841 - Autos n°. 226-16.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Digam os interessados acerca das despesas extraordinárias no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, vista ao Ministério Público para manifestação.

Tudo cumprido, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76709 Nr: 770-04.2018.811.0091

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRBdS, CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVPM, ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76709 - Autos n. 770-04.2018.811.0091. Vistos, etc. Processe-se 

em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, do Código de 

Processo Civil. Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do 

art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. No que 

concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a 

concessão da tutela quando “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Logo, não resta presente o periculum in mora motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendido. Determino a 

realização do estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar, na domicílio 

das partes, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias para juntada do 

relatório aos autos. Com a juntada do estudo, abra-se vista ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo de 15 dias. Designo audiência de 

conciliação ou de mediação para o dia 28/08/2018 ás 15h. Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse do réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35627 Nr: 82-91.2008.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Belarmino dos Santos, Otávio Belarmino dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalina Lourenço Barbado Dias, Rogério 

Barbado Dias, Ronaldo Barbado Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - 

OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 IMPULSIONO os autos para intimação das partes acerca da proposta de 

honorários periciais juntada às fls. 186/188, bem como para querendo, 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Havendo concordância, fica desde já intimado o requerente 

para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do despacho de fls. 181/182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 15-29.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira Brito Júnior, Newton Vieira de 

Brito Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Código 35563 – Autos n. 15-29.2008.811.0091

 DECISÃO

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa apresentou resposta à 

acusação aventando preliminar.

 Entretanto, verifico que a preliminar suscitada refere-se a um pedido para 

que o Ministério Público traga aos autos documento consistente em Boletim 

de Ocorrência.

 Ocorre que o documentos pode ser juntado pelo réu, independentemente 

de requisição ao Ministério Público, mormente em razão de ter o próprio 

acusado confeccionado o documentos, prescindindo de determinação 

judicial para sua obtenção. Ora, se o documento relaciona-se à defesa do 

réu e está a seu alcance, deve providenciar sua juntada.

No mais, como já analisado por este juízo, a exordial acusatória 

encontra-se em harmonia com o artigo 41 do Código de Processo Penal, 

de modo que a preliminar arguida pela parte, requerendo que o Parquet 

junte documento, resta afastada.

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 
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extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/10/2018 às 17h20, 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.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77201 Nr: 1007-38.2018.811.0091

 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: Deniz Gonçalves Barbosa do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gonçalves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Euzebio Barbosa - 

OAB:22650/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77201 - Autos n. 1007-38.2018.811. 0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Verifica-se que o autor não atribuiu valor correto à causa.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, retificando o valor da causa, nos termos do artigo 292, e 

incisos do CPC, recolhendo-se as custas correspondentes, sob pena de 

correção de ofício e por arbitramento.

Outrossim, intime-se o autor para, em igual prazo, emendar a inicial, 

declinado, ainda que de forma superficial, os bens que compõe o espólio, 

a fim de se apurar o valor da causa.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 732-02.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Martins de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60899 - Autos n. 732-02.2012.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Sem prejuízo da expedição da RPV em nome do beneficiário e do 

advogado, deixo de proceder ao destacamento da verba honorária 

contratual (fls.178/180).

Isso porque, consoante art. 38 do Código de Ética, o valor dos honorários 

advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não pode ser 

superior ao que a parte irá receber em razão do processo.

No caso dos autos, a parte faz jus ao valor de R$ 7.008,08 (sete mil e oito 

reais e oito centavos), já deduzindo-se o valor correspondente aos 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 519,04 (quinhentos e dezenove 

reais e quatro centavos) (fls.175).

Ocorre que, segundo a cláusula 2 do contrato de fls. 179, os honorários 

contratuais foram pactuados na quantia de 40% do valor a ser recebido 

no final do processo (isto é, R$ 2.803,23 - dois mil e oitocentos e três reais 

e vinte e três centavos), além de 5 (cinco) prestações de R$ 200,00 

(duzentos reais) durante o processo (equivalente a R$ 1.000,00 - um mil 

reais), o que no caso representa o valor de R$ 3.803,23 (três mil e 

oitocentos e três reais e vinte e três centavos).

Somando-se os valores de honorários contratuais com os sucumbenciais 

(R$ 519,04) chega-se ao resultado de R$ 4.322,27 (quatro mil e trezentos 

e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) a título de honorários, ao 

passo que o cliente receberia R$ 2.685,96 (dois mil e seiscentos e oitenta 

e cinco reais e noventa e seis centavos), correspondente R$ 7.008,23 – 

R$ 4.322,27.

Assim, intime-se a parte e seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, reajustem a proporção da distribuição do crédito exequendo entre 

credor principal e patrono.

Decorrido o prazo, e quedando-se os interessados silentes, os valores 

serão rateados em partes iguais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77261 Nr: 1349-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Reis Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alann Lopes Carassa - 

OAB:MT 20.715/O, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT 13.851

 Código 77261 – Autos n. 1349-88.2015.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que o Processo executivo de Pena do reeducando irá 

tramitar perante este juízo designo audiência admonitória para o dia 

28/08/2018 às 14h30.

Intime-se o reeducando no endereço mencionado às fls. 105 para 

comparecer em audiência acompanhado de advogado.

Certifique a Secretaria se há outros processos executivos de pena em 

nome do reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31896 Nr: 529-31.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALD, NAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 Vistos em correição.I.Ante a ausência de impugnação ao cumprimento de 

sentença e pagamento parcial do débito, proceda-se a busca de ativos 

financeiros depositados em nome da parte executada por meio do Sistema 

BACENJUD.II.Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 
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da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III.Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item 2, “c” anterior. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1072-58.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.I.Ante a ausência de impugnação ao cumprimento de 

sentença e pagamento parcial do débito, proceda-se a busca de ativos 

financeiros depositados em nome da parte executada por meio do Sistema 

Bacenjud.II.Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 

da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III.Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item 2, “c” anterior. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 675-96.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOSÉ DE OLIVEIRA, MARCONE 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que até a presente data os requeridos não 

foram devidamente citados, portanto, oportunizo a manifestação da parte 

autora quanto à ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 10 do 

CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51570 Nr: 888-05.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDIO VICENTE MARCON, 

DACI VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRESA BASTOS - 

OAB:30773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O

 Vistos em correição.

Ante as informações de fls. 212/216, intime-se a parte autora para 

providenciar o recolhimento dos emolumentos perante a Serventia 

competente, sob pena de cancelamento da prenotação e arquivamento do 

feito.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 234-52.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Levando-se em conta a certidão de fls. 94, intime-se a parte requerente, 

por intermédio de seu patrono via DJE, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 431-41.2011.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA OSSUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Levando-se em conta a juntada de fls. 202/209, intime-se a parte 

requerente pessoalmente, bem como suas patronas via DJE, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 102-92.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. SETTER, GILVAN MARCOS SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Levando-se em conta a certidão de fls. 123, intime-se a parte requerente 

por intermédio de seus patronos via DJE, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 
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imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51926 Nr: 18-23.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ADOLFO HEBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmen Gloria Arriagada 

Andrioli - OAB:OAB/PR 20.668, Emiliana Silva Sperancetta - 

OAB:OAB/PR 22.234, Fernando O'Reilly Cabral Barrinuevo - 

OAB:OAB/PR 29.022, Giovani Gionedis - OAB:OAB/PR 8.128, Giovani 

Gionédis Filho - OAB:OAB/PR 39.496, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, MARIA AMELIA CASSINA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27.109 - PR, Roberto Cordeiro Justus 

- OAB:OAB/PR 27.078, Sandro Rafael Bonatto - OAB:OAB/PR 22.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

1 - Retifiquem-se o registro, autuação e capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença.

 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a 

parte executada, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que 

efetue o pagamento do débito indicado (fls. 106), no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Decorrido o prazo e não havendo pagamento, certifique-se e retornem 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29488 Nr: 412-45.2005.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Roque Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLEI LUZ ROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:9.433/MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192, GRAZIELE 

CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:171939/SP, Zilton Mariano de Almeida - OAB:6934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Levando-se em conta a certidão de fls. 230, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, bem como seus patronos via DJE, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71758 Nr: 66-82.2014.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Agro Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Vettorato - OAB:MT 

11.001/A

 Em resposta ao Ofício nº 700004202232, enviado pelo juízo deprecante – 

1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR, informo que a hasta pública 

designada para o dia 13 de novembro de 2017 foi mantida, 

determinando-se, porém, a suspensão de seus efeitos, ante a notícia 

veiculada pelo executado de que havia firmado acordo de parcelamento 

do débito junto ao ente exequente, estando adimplente em relação aos 

termos fixados no parcelamento.

Assim, embora tenha se realizado o ato, com a presença de interessados 

na arrematação, estes não ofereceram lances por estarem receosos face 

à suspensão dos efeitos determinada pelo juízo, conforme documentado 

pelo leiloeiro às fls. 219/224, destes autos.

Cumpre esclarecer que a adesão ao Programa Especial de Regularização 

Tributária só foi informada ao juízo pelo executado em 31/10/2017, ou seja, 

13 dias antes da data designada para a realização da hasta.

Sendo assim, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem informando a atual situação do débito e pleiteando o que de 

direito.

Quanto ao pedido de remuneração do leiloeiro, aguarde-se a manifestação 

das partes, ficando desde já esclarecido que eventuais custas com a 

hasta pública realizada, mas frustrada, deverão ser suportadas pelo 

EXECUTADO e não pelo EXEQUENTE, em atenção ao princípio da 

causalidade, sendo nítido que o parcelamento só foi realizado perante a 

iminência de o bem ser levado a leilão.

Remeta-se cópia desta decisão por e-mail ao endereço eletrônico que 

consta às fls. 298 destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 760-51.2014.811.0106

 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: Jéssica Dayane Sardinha de Araújo, João Pedro de 

Fernandes da Costa, Dieniffer Lorrayne Sardinha de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Jones Vieira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15.416 MT, Ricardo Mamedes - OAB:4.243 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:6.702 MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requeridaa para que providencie, no prazo de cinco 

dias, a distribuição das cartas precatórias expedidas, observando o 

contido no Artigo 389 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75461 Nr: 341-60.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Borges de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:13983/A

 Vistos, etc.

I. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de JULHO DE 

2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT).

II. INTIMEM-SE o acusado e eventuais testemunhas.

III. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

IV. CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38769 Nr: 579-59.2009.811.0095
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 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARANAITA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Tailise Schwiderke - 

OAB:78998

 Certifico que, procedo a intimação do (a) patrono (a) do (a) exequente, 

para retirar o edital expedido nestes autos, e após apresentar o 

comprovante da publicação do edital, no prazo de 10 (dez) dias (Art.1.220 

da nova CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36972 Nr: 160-73.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Martins Roso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Lopo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Daniel 

Martim Roso, em face de Valdinei Lopo de Souza.

Entre um ato e outro do processo, conforme fl.91, em junho de 2016, 

restou determinada a intimação da parte exequente para constituir patrono 

nos autos, tendo em vista que o anteriormente constituído renunciou ao 

mandato conforme fls.89/90.

Entretanto, conforme certidão de fl.95, apesar de devidamente intimada, a 

parte exequente quedou-se inerte. À fl.96, restou determinada a intimação 

pessoal da parte, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, entretanto, conforme fl.99, a parte exequente não foi 

encontrada.

Ocorre que, após o decurso do prazo, em diligências para a intimação da 

parte exequente, para requerer o que de direito entender, sob pena de 

extinção, nota-se que a mesma, depois de passado quase 02 (DOIS) 

ANOS, não se manifestou nos autos.

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.: 62695 Nr: 35-95.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Sol e Mar 

LTDA - ME, Sandra Regina Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 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.: 40270 Nr: 124-26.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Frizon Franzoia, Ademar Francisco 

Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35686 Nr: 794-40.2006.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdAL, ACdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato F. D. Nery - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos. INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 21910 Nr: 169-11.2003.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroveter Produtos Agropecuários Ltda ME, 

Dair Leite da Silva, Marly Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para informar a localização do veículo objeto de 

anotação de restrição via Renajud, de modo a perfectibilizar a penhora e 

avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36496 Nr: 789-81.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Telha Norte Ltda EPP, José 

Francisco Alves, Vanderley da Rosa Fama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C.DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:MT5351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A ferramenta Renajud fornece ao magistrado a possibilidade de anotação 

de impedimento de circulação e transferência no prontuário do veículo em 

nome da parte executada. Para a perfetibilização da penhora, se faz 

necessária a localização do bem pela parte exequente.

Dessa forma, INTIME-SE a exequente para informar a localização do bem, 

no prazo de 30 dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 37778 Nr: 566-94.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Tiago dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabete Moura Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B, Salvador Peres Peres - OAB:MT6440-D/8569PR

 Vistos em correição,

CUMPRA-SE a determinação retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37778 Nr: 566-94.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Tiago dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabete Moura Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B, Salvador Peres Peres - OAB:MT6440-D/8569PR

 Vistos.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45662 Nr: 1304-97.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 1173-25.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Flávio Xavier Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 SENTENÇA

 Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do ministério Público, 

em face de CAIO FLÁVIO XAVIER MONTEIRO, já qualificado nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em ref. 39, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que o réu aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 75, a representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado CAIO 

FLÁVIO XAVIER MONTEIRO tendo ele aceitado as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme refs. 43/53 e 57/70 o réu compareceu 

mensalmente a este juízo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, CAIO 

FLÁVIO XAVIER MONTEIRO, já devidamente qualificado, em face do 

cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional 

do processo, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54970 Nr: 759-56.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdice Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

pelo sistema INFOJUD, expeça-se mandado de citação no endereço de 

ref.49.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51640 Nr: 1296-86.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebio Ferreira Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, converto a 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial [...]Conste, no mandado executório, a ressalva de que o 

pagamento no prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela 

metade da verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o (a) devedor (a) 

poderá pagar o valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por 

cento) do valor da dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) 

e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 

916).O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de 

Processo Civil.[...] Na sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na 

forma prevista no artigo 831 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Havendo penhora, intimem-se os (a) executados (a), nas formas do 

artigo 841 do Código de Processo Civil.Se o bem penhorado for imóvel, 

intime-se também o cônjuge do (a) executado (a) (artigo 842 do CPC), 

salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Não 

encontrando bens para penhora, intime-se o (a) devedor (a), via correio, 

para que no prazo 05 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram 

os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade, sob pena de sua omissão ser considerada ato 

atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, c/c 847, § 2º, 

ambos do CPC).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor dado à causa, na forma do artigo 85, § 2º, e artigo 827, ambos do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta, 14 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46979 Nr: 1822-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maucinei de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 1910-23.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as várias notícias de que a requerida sofre de depressão 

e distúrbios mentais, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, §8º, 

do Código de Processo Civil e de aplicar sua revelia, ainda porque, os 

autos versam sobre direito indisponível.

Determino que a Sra. Gestora nomeie um defensor dativo para a 

requerida, a fim de que atue como curador especial desta e apresente 

contestação no prazo legal.

Determino ainda a realização de estudo psicossocial na residência da 

requerida.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 444-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Otonio da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:15193

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Antônio 

Pereira dos Santos. Tendo em vista a insistência da oitiva da testemunha 

Mauricio Spani Goiana pelo Ministério Público, designo a audiência para o 

dia 05/09/2018, às 13h30minutos. Intime-se a testemunha referida. Saem 

os presentes intimados. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46337 Nr: 1608-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 1333-16.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Solicite-se a devolução da carta precatória expedida para a 

oitiva da testemunha Andriela Lopes de Souza independentemente de 

cumprimento, posto que o Representante do Ministério Público desistiu de 

sua oitiva. Homologo a desistência da oitiva da testemunha. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 910-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12992-MT, Thiago Rodrigues Barbosa - OAB:OAB/MT 

19887-0

 Vistos etc. Diante do equívoco em decisão de Ref. 58, redesigno o ato 

para o dia 31/10/2018, às 16h, devendo a testemunha de defesa Khassio 

Pimentel Machado, ser intimada no endereço constante em Ref. 15. 

Intime-se o advogado do réu acerca desta decisão. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 836-02.2015.811.0022

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 526 de 654



 PARTE AUTORA: Alex dos Santos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro o pedido do advogado do autor, concedendo prazo de 

10 (dez) dias para manifestar e requerer o que de direito. Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55124 Nr: 817-59.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Tendo em vista o teor do ofício nº. 407/2018/4ºCR/5ºBPM, 

informando que a testemunha SD PM Diego Silvio de Oliveira foi transferido 

para o 15º BPM em Alto Araguaia/MT, desta feita, depreque-se para a 

oitiva da referida testemunha ao Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT. 

Após a juntada da carta precatória devidamente cumprida, vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 915-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Bellini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rosa Carnavalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc. Defiro o pedido do advogado do requerido. Redesigno a 

audiência para o dia 26/09/2018, às 13h30minutos. Intimem-se todos para 

comparecerem ao ato. Expeça-se o necessário. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63369 Nr: 1949-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada concordou com o valor executado, 

homologo o cálculo apresentado pela parte executada.

Assim, 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 por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 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.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50064 Nr: 628-18.2015.811.0022

 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: Fabricio Afonso Anjolete

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ e decisão 

retro, impulsiono o feito para :

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, 

devendo intimar o patrono(a) do(a) requerente e o requerido 

pessoalmente.

2- Cientifique-se ainda o requerente, que deverá comparacer na Avendida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra PretaMT - 

portando os documentos pessoais, exames e laudos necessários para a 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63311 Nr: 1912-90.2017.811.0022

 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: VJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de citação por hora certa, haja vista o teor do mandado 

juntado em ref. 28.

Deste modo, expeça-se nova carta precatória para sua citação e 

intimação a fim de que compareça em audiência de conciliação que 

designo para o dia 12 de setembro de 2018 às 08hs20min, cumprindo as 

demais formalidades para realização do ato nos termos da decisão que 

recebeu a inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69373 Nr: 1235-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirley Martins Barra dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67100 Nr: 346-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yan Michael Anchieta da Costa, Junior 

Solidade de Lima, Diego Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono dos réus para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63081 Nr: 1818-45.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Joelma Batista Correa, Moacir Arimatheia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Turismo Decolar Ltda - ME, 

Oceanair Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:21257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA 

DOS ANJOS - OAB:19872/O, Fagner da Silva Botof - OAB:MT/12903, 

Gabriela Pereira Costa - OAB:MT/21425, Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:MT/6910, João Batista de Lima Junior - OAB:OAB/SP 

377.336, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à petição de acordo de 

ref. 23, haja vista que não consta sua assinatura nesta.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 1817-60.2017.811.0022

 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: Jotta Participações e Empreedimentos Ltda- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAF LATAM TRADE FINANCE FUND, Bom 

Jesus Agropecuaria Ltda, Nelson José Vígolo, Edilene Pereira Moraes 

Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domicio dos Santos Neto - 

OAB:OAB/SP 113590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, 

João Acássio Muniz Júnior - OAB:8872

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que caso queira, impugne a conteste no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68108 Nr: 721-73.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdS, RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ref: 28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63287 Nr: 1900-76.2017.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Brasil Caminhões Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Pedido de Restituição de Bem Apreendido interposto por Brasil 

Caminhões Transportes Rodoviários LTDA, devidamente qualificado nos 

autos.

O autor peticionou em ref. 18 aduzindo que conseguiu a restituição do 

veículo apreendido administrativamente.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que o presente perdeu seu objeto, visto que 

não mais subsiste a necessidade da restituição do veículo apreendido, 

conforme petição de ref. 18.

 Desta forma, ante a perda do objeto, verifico que os autos devem ser 

extintos.

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda do objeto, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

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, 14 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 1847-95.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO, POC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que já se passou o prazo requerido em ref. 16, intime-se a 

parte autora para que informe o resultado da tentativa de autocomposição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63127 Nr: 1833-14.2017.811.0022

 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: Janecleia Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, nos seguintes termos:

a) DECLARO inexistente o débito discutido nos autos e, via de 
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consequência, CONFIRMO a tutela de urgência outrora deferida; e

 b) CONDENO a requerida Saneamento Básico de Pedra Preta a indenizar 

a autora Janecleia Santos de Souza no montante de R$2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro 

no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de 

mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (23/04/2017), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e 

artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a 

partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo 

pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 15% 

(quinze por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55225 Nr: 849-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Cristiane Moraes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

 Defiro o pedido de ref.49.

Trata-se de Ação de busca e apreensão, ajuizada por B.V. FINANCEIRA 

S.A em face de PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA.

 A parte autora peticionou em ref.49 requerendo a extinção do feito em 

razão de sua desistência, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref.49.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 1961-34.2017.811.0022

 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: Jhonathan Gonçalves Rivardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ingressada por Jhonatan 

Gonçalves Rivardi em face do Município de Pedra Preta-MT, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 12 a parte autora formulou pedido de desistência da ação, 

aduzindo que já teria sido convocado administrativamente para o 

concurso.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 12.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55716 Nr: 997-75.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes dos Santos, Glaciana Garcia 

da Silveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63592 Nr: 2034-06.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNCdS, PDCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução proposta por Pablo Danyel Corrêa da Silva, nestes 

autos representado por sua genitora Darline Nayara Correa da Silva em 

face de Adriano Aparecido da Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em ref. 10 consta certidão da parte autora informando que o executado 

quitou integralmente o débito.

O Ministério Público em ref. 16 pugnou pela extinção do feito ante o 

pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pela executada, a presente ação 

deve ser extinta.

 Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Pedra Preta, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 2110-30.2017.811.0022

 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 RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Soares Vieira de Atahide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco RCI Brasil S/A 

em face de Edivaldo Soares Vieira Atahide, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 20 a parte autora formulou pedido da extinção da ação, aduzindo 

que transigiu amigavelmente com a requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 20.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63768 Nr: 2102-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Glauber de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia AA de 

AAAAAAA às 00hr00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60385 Nr: 517-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA - 

OAB:12103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Diante da impossibilidade de acordo pelas partes e, 

verificando que a requerida estava sendo representada pela Defensoria 

Púbica, sendo que esta foi desativada desta Comarca, não havendo 

contestação por esta, nomeio o Dr. Gilberto Machado Custódia, para 

patrocinar a defesa da requerida. Determino ainda que este apresente 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, alegando o que for de direito. 

Determino por último a realização de estudo psicossocial na residência da 

requerida, no prazo de 20 (vinte) dias. Autorizo, por fim, a visita nos finais 

de semana à requerida, sendo que esta pegará seu filho às sextas-feiras 

após o período escolar e o requerente pegará o filho no domingo, no 

período da tarde. Saem os presentes intimados. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63443 Nr: 1973-48.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques da Silva Gualberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais movida por Maria 

Marques da Silva Gualberto em face do Banco do Brasil S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Quando da realização da audiência de conciliação (ref. 15), as partes 

entabularam um 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.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no termo de audiência.

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, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63442 Nr: 1972-63.2017.811.0022

 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: Uermeson Ronaldo Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais movida por Uemerson 

Ronaldo Ramos da Silva em face do Banco do Brasil S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Em ref. 13 aportou petição de acordo entabulada entre as partes.

Quando da realização da audiência de conciliação (ref. 16) o autor 

informou que o requerido já cumpriu com o 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.

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.
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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, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55966 Nr: 1114-66.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Chagas Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A, Maicon Antonio Florêncio - OAB:20621/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

do fato pelo Sistema Infojud, expeça-se mandado de citação no endereço: 

Rua Presidente Getúlio Vargas n°.621, Centro, Município de Pedra 

Preta-MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42371 Nr: 631-41.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Leme dos Santos, Rosimeire Moreira de 

Carvalho, Pabielle Quririno de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que os acusados foram regularmente citados, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 37, por meio advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, diante da proposta de suspensão condicional do processo 

apresentada pelo representante do Ministério Público em cota de ref. 41 

em favor da ré ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO e, não possuindo a 

ré outras ações criminais em tramite ou tenha sido condenada, designo a 

audiência de proposta de suspensão condicional do processo para o dia 

31 de outubro de 2018, às 14h00min.

Já com relação aos acusados Elias Leme dos Santos e Pabielle Quririno de 

Carvalho, compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou 

nenhuma preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de 

absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a 

necessidade da instrução processual para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 14h30min., ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados Elias Leme dos Santos e Pabielle Quririno de Carvalho.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63589 Nr: 2031-51.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luciana Ricordi Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado reside na fazenda indicada no mandado 

de ref. 11, entretanto, só se encontra presente nele no período noturno, 

proceda-se nova diligência ao endereço, indagando quem se encontrar 

presente, o local de prestação de serviço do executado, devendo a Oficial 

de Justiça cumprir a diligência no endereço que lhe for informado.

Caso os presentes no local se recusem a informar o paradeiro do 

executado, proceda-se com sua citação por hora certa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63581 Nr: 2023-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMOS, KTSMOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Antes de deferir o pedido de ref. 16, intime-se o advogado da exequente 

para que no prazo de 05 (cinco) dias traga tabela de cálculo atualizada do 

débito alimentar e em seguida me voltem os autos conclusos com urgência 

para realização da penhora online, a fim de se evitar nova defasagem do 

cálculo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66217 Nr: 3136-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nelson Duran Luque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Del Claro Junior - 

OAB:OAB/MT 11843, Guilherme Augusto Brescovici Milagres - 

OAB:13047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Terceiro interposto por Nelson Duram Luque em 

desfavor de Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos.

Em decisão de ref. 4, fora indeferido o pedido de justiça gratuita e 

determinado que o embargado recolhesse as custas processuais.

Em ref. 8 consta Guia de pagamento para interposição de agravo e seu 

comprovante de pagamento, entretanto, não consta nos autos 

comprovante de interposição do recurso.

Em certidão de ref. 10 consta que o embargante deixou transcorrer o 

prazo para recolhimento das custas “in albis”.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 
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autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 4.

Por se tratar de autor com condições financeiras é obrigatório que este 

recolha as custas processuais referente ao processo.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte autora não 

cumpriu com aquilo que é devido.

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.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66187 Nr: 3116-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Guarda ingressada por Carlos Eduardo Massuia em 

face de Ana Paula da Cunha pereira Massuia, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 8 a parte autora formulou pedido de desistência da ação, aduzindo 

que está transigindo amigavelmente com a requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 8.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 13 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66391 Nr: 3215-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS, NSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, tendo em vista que o autor não alegou qualquer justificativa 

para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito alimentar, 

mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com fundamento no 

art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO 

EXECUTADO, FERNANDO REZENDE SILVA, devendo constar no mandado 

de prisão o valor do débito alimentar juntado em ref. 15, que já está 

devidamente atualizado, e, os vencidos após o mês de abril de 2018.

Expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar isolado dos 

detentos condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter 

excepcional da medida coercitiva ora determinada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 1632-90.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Paulo Roberto de Carvalho, Allana Maressa Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...nomeio como leiloeiros o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, inscrito na 

Famato sob o n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 02, n.264, Lt 

A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a leiloeira a Sra. 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat sob o n.º 022, 

podendo ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, 

Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do 

CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para a 

ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC).Fixo o prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, para que o(s) leiloeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial 

do bem.Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, 

elencadas no art. 884 do CPC, quais sejam:I - publicar o edital, anunciando 

a alienação;II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar 

designado pelo juiz;III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras 

das mercadorias;IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem 

do juiz, o produto da alienação;V - prestar contas nos 2 (dois) dias 

subsequentes ao depósito.Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço 

mínimo da arrematação a importância correspondente a 50% do valor da 

avaliação, cujo lance, se contemplado, deverá ser depositado numa única 

parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito 

judicial (art. 892/CPC).A ordem de entrega do bem será expedida desde 

logo seja demonstrado o pagamento do lance ofertado, bem como a 

comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 05% do valor da 

arrematação (art. 884, parágrafo único, do CPC - 24, parágrafo único, do 

Decreto 21.981/1932 – artigo 1.100 da CNGC).Sendo estas as disposições 

à serem destacadas, sem prejuízo das demais disposições processuais 

previstas nos arts. 897 a 903 do CPC [...] tudo conforme artigo 895 do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56826 Nr: 1448-03.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdC, AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para regularizar sua 

representação nestes autos nos termos do artigo 103 do CPC, e para 

manifestar nele sua intenção de prosseguir ou não com a presente ação 

execução de alimentos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por 

abandono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57023 Nr: 1534-71.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Martino Fonte
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

 Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

44), apresentou sua resposta à acusação em ref. 48, por intermédido de 

advogado nomeado, requerendo a inquirição das mesmas testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 

2018, às 17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69423 Nr: 1257-84.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Ramos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pela autora.Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Ademais, intime-se o requerido 

para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias junte aos autos a 

relação de contribuições previdenciária do “de cujus” Antônio Rodrigues 

de Souza, CPF n.º 299.902.111-91, RG n° 173321-0 SSP/MT, bem como os 

requerimentos administrativos de pensão por morte formulados pela autora 

Maria dos Anjos Ramos Lopes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

Providências.Pedra Preta-MT, 12 de junho de 2018. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 1820-15.2017.811.0022

 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 Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/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.57-67. 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 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, 12 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de ref: 94.

Desta feita, nos termos do artigo 162 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de junho de 2018, às 18h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas para comparecerem em audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64054 Nr: 2239-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMA, AVJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Alimentos proposta por Anny Vitória Jimenes Ayala, nestes 

autos representada por sua genitora Marcilene Miranda Ayala, em face de 

Gisley de Almeida Jimenes, todos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos em ref. 19 certidão de óbito do requerido, a autora 

instada à manifestação pugnou pela extinção do feito.

Do mesmo modo, o Ministério Público pugnou pela extinção da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que o requerido faleceu e o direito em discussão é 

intransmissível, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO e SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a ação.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 533 de 654



 Cod. Proc.: 49833 Nr: 524-26.2015.811.0022

 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: IMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de buscas de endereço formulado em ref. 42, o qual se 

realizará por meio do sistema INFOJUD e BACENJUD, devendo ser 

expedido mandado de citação em endereços eventualmente encontrados.

Considerando que o sistema BACENJUD leva ao menos 48 (quarenta e 

oito) horas para retornar a pesquisa de endereços, aguardem-se os autos 

em cartório por este período.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6620 Nr: 753-69.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva, Júlio César Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro pedido da parte exequente de fls.205, determinando apenas uma 

tentativa de penhora “on line”, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) 

ano.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para 

que se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo, nos termos do artigo 

921, §2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 687-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Nunes Neto, Agropastoril Vale do 

Jurigue Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pleito de ref. 20, devendo a parte autora recolher a diligência do 

Oficial de Justiça.

Proceda-se o cumprimento do ato deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40142 Nr: 1622-85.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Soares de Carvalho, Dalmir 

Gonçalves de Souza, Celia Nattes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Após, com o transcurso do prazo supra, intime-se da parte 

exequente, mediante remessa dos autos, para se manifestar acerca do 

que dispões do artigo 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Restando infrutífera a 

penhora online, defiro o pedido de INFOJUD formulado às fls.90.Desta 

forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha de 

acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, 

para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome do 

devedor.Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato 

mandado de penhora e avaliação.Do auto de penhora e de avaliação será 

de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 523, do CPC).Juntadas as informações, os autos 

passarão a correr em segredo de justiça (CNGC- art. 477).Sendo 

infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5561 Nr: 95-45.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJR, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls.165.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 
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causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19873 Nr: 1148-17.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Lopes Vieira de Souza, Eliana Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL , Silvana de Souza Liceras, Carlos Felipe Liceras de Souza, 

Janaina Liceras Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Henrique Florêncio Lima 

- OAB:14.266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, e constituir novo 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art.76 do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14247 Nr: 548-98.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Amélia Cambrais Pereira

 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: Isabela de Deus Moura - 

OAB:mat-1662176

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada concordou com o cálculo formulado 

pelo exequente, homologo o cálculo de fls.116.

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 

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.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44500 Nr: 478-71.2014.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Chagas de Mendonça

 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:

 Assim, RECEBO O PEDIDO de fls.157/158 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis 

fundamentados e demais documentos suficientes para precisar o 

“quantum” exequendo na forma definida na sentença.Somente após a 

juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2780 Nr: 258-64.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Teixeira de Lima, Elza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista de Melo, Solange Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sintia Pohl Moreira de Castilho 

- OAB:10101-E, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847

 Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.Caso a penhora 

reste infrutífera defiro o pedido de RENAJUD, formulado em fls. 226.É 

possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado 

como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o 

bloqueio, caso positivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19190 Nr: 464-92.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): F F A do Carmo Lima -ME, Franquiel Fernando 

A C Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Wantuil Fernandes Junior - OAB:10705

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 118/119, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12753 Nr: 770-03.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após o decurso do prazo supra, 

com ou sem manifestação dos executados, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos o que entender de direito.Restando infrutífera a 

penhora on-line, subsidiariamente determino a busca de veículos em nome 

do executado via sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, em caso de 

resultado positivo de tantos bens quanto necessários para a satisfação 

do crédito.Restando êxito na localização dos bens via sistema RENAJUD, 

proceda-se o bloqueio do bem e expeça-se, de imediato, mandado de 

penhora e avaliação.Depois do cumprimento do referido mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o executado da indisponibilidade do bem, 

na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o decurso do prazo supra, 

com ou sem manifestação dos executados, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos o que entender de direito.Restando infrutíferas as 

buscas de bens penhoráveis, nos termos desta determinação, intime-se o 

exequente para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo que entender de direito.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45121 Nr: 953-27.2014.811.0022

 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: Francisco Vieira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Homologo o pedido de desistência de recurso de apelação formulado pela 

parte autora as fls.177/178.

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.177/178.

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.: 18081 Nr: 1049-81.2010.811.0022

 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: Sebastião Modesto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41786 Nr: 60-70.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cely da Carmen Augustin, Clovis Augustin, 

Viviane Izabella da Silva Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, WILLIAM 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca do ofício e documento encaminhado pela Vara das 

cartas precatórias cíveis da Comarca de Porto alegre/RS, solicitando 

cálculo atualizado do débito (expedido há menos de 90 (noventa) dias), 

inclusive com a verba honorária, se fixada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55710 Nr: 996-90.2016.811.0022

 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: Neuza Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora para 

concessão do benefício previdenciário denominado aposentadoria por 

idade rural.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente 

Neuza Rodrigues Barbosa, a implementação do benefício de 

aposentadoria por idade rural 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 
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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).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.Pedra Preta-MT, 21 de maio de 

2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 024/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e

 CONSIDERANDO a necessidade de se dar cumprimento às determinações 

da Corregedoria Geral da Justiça e disposições da CNGC;

 CONSIDERANDO que a atividade correicional será exercida mediante 

orientação, fiscalização e inspeção nas secretarias, serviços auxiliares, 

polícia judiciária, presídios, bem como no Foro Extrajudicial desta Comarca;

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 18 e seus §§, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Judicial (CNGC);

 CONSIDERANDO a admissibilidade de prorrogação do prazo previsto no 

§1º, do sobredito artigo;

 CONSIDERANDO o número de processos em andamento nesta unidade 

judiciária de aproximadamente 20 (vinte) mil processos, bem como dos 

Inquéritos Policiais em trâmite na Delegacia Judiciária da Policia Civil;

 CONSIDERANDO ainda o volume de demandas que possuem prioridade de 

tramitação neste juízo;

 R E S O L V E :

 I – Prorrogar a Correição Ordinária estabelecida pela Portaria 

023/2018-DF, por mais 30 (trinta) dias, para o período de 2.7.2018 a 

31.7.2018, nos termos do §1º, do art. 18, da CNGC.

II - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, cientificando-se a representante 

do Ministério Público, o Presidente da Subseção OAB/MT, 

encaminhando-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Poconé, 15 de junho de 2018.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5293 Nr: 38-43.2003.811.0028

 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: Maria José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniellle Augusta A.P.Leite - 

OAB:, Keile Tatiane Almeida - OAB:6.460, Manoel Cesar Dias 

Amorim - OAB:6.470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 5293

DESPACHO

Vistos,

Considerando petição de fls. 394, CONCEDO o prazo de 30(trinta) dias 

para juntada do recolhimento dos devidos impostos.

Após, retornem os autos conclusos para homologação do esboço de 

partilha acostado ás fls.183/375.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151690 Nr: 928-54.2018.811.0028

 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: Luziete Pereira Leite Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 983-05.2018.811.0028

 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: Vanila Conceição da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151821 Nr: 982-20.2018.811.0028

 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: Luiz Deuzimar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128838 Nr: 3696-21.2016.811.0028

 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: francisca martins da silva souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 1090-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151816 Nr: 978-80.2018.811.0028

 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: Valdecir José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144309 Nr: 5899-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eriberto de Figueiredo

 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: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142831 Nr: 5274-82.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A, Juizo de Direito da 1ª Vara Esp em 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ROGERIO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, José Martins - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 7171 Nr: 112-63.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838, Sandro Martinho Tiegas - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a INTIMAÇÃO da parte autora, para manifestar e 

atualizar o calculo apresentado às fls. 79/80, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para o devido cumprimento da determinação de fls. 89

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142434 Nr: 5122-34.2017.811.0028

 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 Bosco Tenuta

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído, para impugnar a 

contestação juntada na ref. 15, bem como do laudo pericial na ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155757 Nr: 2558-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedil Marciano Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 03 de setembro de 2018, ás 09h00min, conforme ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130364 Nr: 4536-31.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA LACERDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.50

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 4656-40.2017.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 .Assim, entendo pertinente, para análise do pleito liminar, a realização de 

estudo psicossocial na residência dos autores, bem como da genitora no 

prazo de 30 (trinta) dias.Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para as 

providências necessárias.Com a juntada do laudo, vistas ao MP.Em que 

pese o pedido de fixação de alimentos provisórios, e considerando o 

binômio necessidade/possibilidade, fixo a título de alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser depositado até o dia 10 de 

cada mês.Considerando que o autor manifestou expressamente que não 

possui interesse na realização de audiência de conciliação, cite-se o réu 

em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC/2015 para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC/2015.Consigne-se na 

citação que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC/2015 art. 

344).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 7746 Nr: 600-18.2004.811.0028

 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: Antonio Hermes de Almeida, Dulce Gervasio da Silva 

Almeida, Antonia Bueno de Almeida, Elizete Vieira de Almeida, Maria Zenir 

de Almeida Hora, Francisco de Assis da Hora, EideVieira de Almeida 

Souza, Ivonete de Almeida Fragerri, Laercio Volpato Fragerri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Rufino Gonçalves Neto, Espólio de 

André Gonçalves Neto, Justino Gonçalves, Édio Gonçalves, Espolio de 

Isac Francisco Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, Paulo Henrique de Souza - OAB:8062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, LUIS GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3.009, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 7746

DECISÃO

VISTOS,

Intime-se os requeridos do Espólio de Isaac Francisco Correa por seu 

patrono para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas que lhe competem.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se os requeridos do mesmo 

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.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152592 Nr: 1323-46.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal, Juizo Federal da 5ª Vara da 

Seção Judiciaria do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Henrique de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 Vistos.

 Designo o dia 16 de julho de 2018, às 14h00, para realização de audiência 

com a finalidade de proceder a inquirição das testemunhas.

Oficie o Juízo deprecante informando os dados da missiva e a data 

designada para o ato.

Notifique-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 156616 Nr: 2883-23.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236

 Vistos em correição.

Tendo em vista o venerando Acórdão onde consta como regime inicial o 

semiaberto, designo audiência admonitória para o dia 18/06/2018, às 

17h15min.

Requisite-se o segregado.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127605 Nr: 3263-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Batista Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeniffer Bruna Campos Moreira, Rosilandia de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDER LUIS CATARIN - 

OAB:31077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Requerente acerca redesignação de audiência de conciliação, 

a qual ocorrerá em 10 de agosto de 2018, às 09h20min, ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131166 Nr: 327-82.2017.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuley Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devino Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora na pessoa da advogada VERA LUCIA DE SOUZA, 

para apresentação de Memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 2408-48.2010.811.0028

 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: Terezinha Pinto de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor do Sistema Único de Saude - Gestão 

Plena, Gestor do Sistema Único de Saude, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para que providencie as respostas no prazo 

de 10 (dez) dias - ref. 130, bem como para que providencie a 

regularização do seu cadastro junto ao S.U.S., bem como apresentar 

receituário médico atualizado em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 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: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO a parta autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos, para a perícia 

técnica, a ser realizada..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 82819 Nr: 2077-95.2012.811.0028

 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: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Claudia Taques Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, Marcelo Michel Assis Magalhães - 

OAB:91045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Pellizzari - 

OAB:13831

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar sobre o retorno dos 

autos à Comarca e Acórdão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121399 Nr: 1371-73.2016.811.0028

 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: RIVANILDO RAMOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A - Telecomunicações de 

São Paulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13333/MT, Daniel França Silva - 

OAB:17826-A/MT

 Intimar (partes) para no prazo legal manifesatr sobre o retorno dos autos 

e acordão juntado na ref.40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1626 Nr: 72-91.1998.811.0028

 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: Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vicente Nunes Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 Intimar a parte autora, para no prazo legal manifestar sobre a penhora 

negativa de fls. 197/198, e requerer o que de direito.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019076-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTIMINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017221-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL CLARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 16:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012244-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 16:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016576-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 16:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012585-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 16:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013694-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANA PAULA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 16:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011456-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EMILIA CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 16:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016113-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREONILDA CLARA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (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 17:00h

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000276-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Sfredo (AUTOR)

MARQUELINE DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNYS PINHEIRO MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 3,50 (três 

reais e cinquenta centavos) o quilometo rodado, através do link: 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/deposito, conforme 

estabelece a Portaria n° 16/2010, do Juízo Diretor da Comarca de Porto 

Alegre do Norte, mais o acréscimo determinado pela Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000276-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Sfredo (AUTOR)
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MARQUELINE DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNYS PINHEIRO MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000276-24.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARQUELINE DA SILVA FERNANDES RÉU: RAYLAN DOS REIS 

MACIEL, RONNYS PINHEIRO MACIEL MARQUELINE DA SILVA FERNANDES 

ajuizou a presente ação possessória, com pedido liminar, em face de 

RAYLAN DOS REIS MACIEL e RONNYS PINHEIRO MACIEL, todos 

devidamente qualificados. Alega, em síntese, a parte autora que, desde 04 

de setembro de 2008, é possuidora de um lote de terras, denominado 

estância Casa Grande, situado as margens do rio Xavantinho, cuja área é 

de 23 (vinte e três) alqueires, no município de Porto Alegre do Norte-MT. 

Aduz que, no dia 31/01/2018, Carlos Alberto Sfredo, cônjuge da 

requerente, foi surpreendido com uma picada iniciada no Rio por dentro da 

mata em direção a estrada, ocasião em que procurou saber quem era o 

responsável pela picada, contudo, não obteve êxito e comunicou a polícia. 

Passado alguns dias, chegou ao conhecimento da autora que o requerido 

Ronnys Maciel e seu irmão seriam os responsáveis pela construção da 

referida cerca. Ouvido na delegacia, Ronnys se identificou como autor da 

cerca, alegando que a cerca antiga estava errada, pois, segundo seu 

genitor, a autora e seu sócio possuem apenas 500 metros de terra. Na 

oportunidade, se comprometeu Ronnys a suspender a construção da 

cerca até determinação judicial sobre o litígio. Assevera, ainda, que no dia 

09.05.2018, os requeridos “ameaçaram” dar continuidade a cerca em 

questão. Por fim, esclarece que com a construção da cerca, a área 

invadida pelos requeridos seria de 08 (oito) alqueires. Assim, requer, 

liminarmente, a reintegração de posse do referido lote, com a expedição 

do competente mandado. Designada audiência de justificação, a 

requerente e o requerido comparecem, devidamente acompanhados de 

advogados, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas 

arroladas pela parte autora. Na sequência, os autos vieram conclusos 

para análise do pedido liminar. É o relatório. Decido. De início, consigno 

que, a priori, a parte autora protocolou ação de interdito proibitório, 

contudo, através da petição interlocutória de ID n. 13601848 requereu a 

conversão para ação de reintegração de posse sob afirmação de que no 

dia 02.06.2018, percebeu que já havia ocorrido o esbulho. Dessa forma, 

atento ao disposto no artigo 554 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de conversão da presente ação em ação de reintegração de 

posse. Pois bem. A medida antecipatória de reintegração de posse são 

exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no artigo 

561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a prova da posse 

anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. Trata-se de 

um juízo preliminar, e somente diante de prova suficiente a formar um juízo 

quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis para a concessão 

da liminar, é que deve ser concedida a medida pleiteada. No caso em tela, 

tem-se que a parte autora comprovou a posse anterior através do 

documento de fls. 21/22, pois a requerente e seu cônjuge estão na posse 

da área desde 2008. O esbulho restou demonstrado nas fotos acostadas 

à inicial, termos de declarações colhidos perante a autoridade policial no 

mês de janeiro do corrente ano, boletim de ocorrência registrado em 

16.05.2018 em que a requerente reitera que a invasão não cessou e 

relatório policial de fls. 64/80, no qual a autoridade policial, através do auto 

de verificação do local de delito, acosta fotos do local com a cerca 

finalizada em algumas partes e em outras em construção. Por fim, a data 

do esbulho ficou revelada pela data em que o requerido foi notificado 

(05.06.2018) – fl. 57, o que evidencia a posse nova (menos de ano e dia) 

na forma do artigo 558, do NCPC, in verbis: “Regem o procedimento de 

manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste 

Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou 

do esbulho afirmado na petição inicial”. Outrossim, a testemunha e o 

informante ouvidos na audiência de justificação corroboraram com o 

exposto na inicial. Confira-se: A testemunha Ricardo Alves Fagundes 

afirmou, em juízo,: “(...) que em 2008, assim que o Carlão adquiriu a área, 

trabalhou para ele; que não sabe a quantidade de alqueires; que não sabe 

se a parte autora é vizinha dos Maciel; que, quando Carlão comprou a 

área, esta já era cercada; que na época em que trabalhou na fazenda não 

havia nenhum conflito quanto a divisão; que em 2008 tinha um barraco e 

um motor estacionário (...); que após 2008 só voltou na fazenda em 2018, 

visto que seu filho trabalha na fazenda; que não sabe da picada, visto que 

não andou na fazenda (...); que o primeiro trabalho que fez em 2008 na 

área foi limpar uma cerca; que conhece o Sr. Nilton de vista; que conhece 

apenas o Raylan (...); que não sabe se essa cerca está lá até hoje (...)” – 

declaração gravada em mídia digital. O informante Lenílson Macedo Alves 

disse: “(...) que o Carlão comprou a área em 2008 e o pai do declarante, 

Sr. Ricardo que foi “cuidar” da área; que ele trabalhou no período de 2008 

a 2010; que a área é de aproximadamente 20 e poucos alqueires; que 

tinha uma cerca velha dividindo a área com a família Maciel; que o Sr. 

Ricardo limpou a referida cerca e ficou sabendo que o pai dos requeridos 

teria ajudado no trabalho, inclusive teria cobrado do Carlão pelo serviço 

(...); que nessa época não havia conflito quanto à divisão da área; que na 

referida propriedade tinha apenas um barraco de tábua; que hoje toma 

conta da fazenda; que foi no local da picada, contudo, já estava pronta; 

que essa picada “nova” invadiria de 6 a 8 alqueires da terra de Carlão (...); 

que não tem conhecimento se entre 2008 a 2018 a família Maciel 

reivindicou essa área; que a fazenda de Carlão faz divisa com a família 

Maciel, rio Xavantinho e Moura de Confresa-MT; que no local hoje tem 

quatro casas de alvenaria, pastagens naturais; que não presenciou 

Ronnys fazendo a cerca, contudo, a polícia esteve na área; que, quando 

foi cuidar da fazenda, tinha cerca de 100 lascas na picada; que em virtude 

do processo os requeridos retiraram as lascas mas agora colocaram 

novamente (...); que foi indagado ao depoente pelo requerido Ronnys se 

ele estava no local para defender a área e ele disse que não, assim, o 

requerido passou o arame para finalizar a cerca, com isso, um trecho da 

cerca está finalizada (...); que acredita que essa construção se iniciou no 

final de 2017 para início de 2018 (...); que a área do Carlão tem 

aproximadamente 2.500 metros de beira de rio; que o Sr. Nilton Maciel não 

afirmou que área que os requeridos estão pleiteando é deles ou não, bem 

como não soube dizer porque eles demoraram tantos anos para requerer 

(...); que um irmão do requerido chegou na sede da fazenda em que o 

declarante está cuidando, objeto do litigio e afirmou que deveria chegar lá 

atirando, entretanto, como era o declarante iria conversar, nesse dia, 

afirmou que iria fazer a cerca (...) – declaração gravada em mídia digital. 

Desse modo, a concessão da liminar é medida que se impõe. Nesse 

sentido, o julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO 

– LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS 

QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – 

POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos 

possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado 

que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. 

Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada 

a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes 

envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. 

Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do 

CPC/1973, norma em vigor na época dos fatos, impõe-se o deferimento do 

pleito liminar, nas ações de interdito proibitório." (TJMT, AI 94113/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016). ANTE O EXPOSTO, com 

base na motivação supra, DEFIRO liminarmente o pedido e determino a 

reintegração da requerente na posse do imóvel descrito na inicial. Ao 

mesmo tempo, DEFIRO os pedidos formulados na audiência de justificação 

prévia, razão pela qual determino a INCLUSÃO de Carlos Alberto Sfredo 

no polo ativo da demanda e EXCLUSÃO de Raylan dos Reis Maciel. 

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, autorizando 

o cumprimento da ordem judicial com reforço policial (Polícia Civil). 

Habilite-se o advogado do requerido no sistema PJE. Registre-se que, nos 

termos do artigo 564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, 

de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13292 Nr: 1783-86.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Costa Lima Galvão, GSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Compulsando os autos, verifico que não foi acostado aos autos o 

indeferimento administrativo, razão pela qual converto o julgamento em 

diligência.

Desse modo, diante da decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário 

(RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser 

imprescindível o prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de 

posterior judicialização da matéria, fixo à requerente o prazo de 30(trinta) 

dias para juntada de tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51648 Nr: 1401-83.2014.811.0059

 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: Júlia Conceição Gomes Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de São José do Xingu, 

Sociedade de Desenvolvimento Vale dos Bandeirantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, da sentença proferida nestes autos e nada 

apresentaram ao processo, ficando inertes em suas obrigação até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18906 Nr: 2729-87.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Abra-se vista à autarquia ré para apresentação da contestação de 

mérito.

 Decorrido o prazo de resposta, intime-se a parte autora para impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20178 Nr: 842-34.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weliton Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 2333-13.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ribeiro Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 844-04.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelly Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 
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Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Por fim, ATUALIZE o 

endereço da requerente no sistema Apolo, conforme informado na fl.131. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17398 Nr: 1242-82.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Barbosa Lima, BLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Por fim, ATUALIZE o 

endereço da requerente no sistema Apolo, conforme informado na fl.131. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20182 Nr: 846-71.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fernandes Gois da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20185 Nr: 849-26.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Nazaré Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 18912 Nr: 2735-94.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17396 Nr: 1240-15.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agenda-se a perícia para o dia 07 de julho de 2018, às 07h15min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - 

Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência. 09. 

Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6208 Nr: 507-25.2005.811.0059

 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: Jessi Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18940 Nr: 2763-62.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Santiago Galiza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18944 Nr: 2767-02.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19412 Nr: 157-27.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Metke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 544 de 654



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19804 Nr: 495-98.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 1197-44.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete da Silva Malta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20563 Nr: 1198-29.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Mendes Luz e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 1201-81.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74674 Nr: 5524-56.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE DA SILVA CARVALHO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SOUZA MARTINS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte autora foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-05.2018.8.11.0059

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:

NELSON SPANHOLI (EXECUTADO)

IZABELA ALVES MOURA - EPP (EXECUTADO)

MARISIO VILELA DE ANDRADE (EXECUTADO)

CORACINA JESUS CARVALHO SPANHOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000135-05.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: IZABELA ALVES 

MOURA - EPP, NELSON SPANHOLI, CORACINA JESUS CARVALHO 

SPANHOLI, MARISIO VILELA DE ANDRADE Defiro o pedido formulado pela 

parte exequente, devendo a Secretaria Judicial proceder com as 

anotações e retificações necessárias junto ao sistema para que sejam 

excluídos do polo passivo da presente demanda: Nelson Spanholi, 

Coracina Jesus Carvalho Spanholi e Marisio Vilela de Andrade. De outro 

viés, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente se 

manifeste objetivamente quando à diligência negativa para citação da 

executada Izabela Alves Moura EPP. Frise-se que eventual inércia 

implicará na extinção do feito, sem exame de mérito. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000300-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000300-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GERACINA PINTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: GLEIBERSON 

CAMPOS ARAUJO Aqui se tem ação de rescisão contratual, cumulada 

com ação de reparação de danos morais e materiais, ajuizada por 

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA em face de GLEIBERSON CAMPOS DE 

ARAÚJO. A parte autora disse que não poderia recolher custas judicias, 

posto que o pagamento do referido montante ocasionaria prejuízo em seu 

sustento e no de sua família. No entanto, a parte requerente, apesar de ter 

se qualificado como aposentada, aduziu ser proprietária de um imóvel 

rural, cuja venda foi realizada ao requerido pelo valor de R$1.225.000,00 

(um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais). Desse modo, para que se 

possa aferir a necessidade do recolhimento das custas ao final ou 

parcelamento das custas e taxas judiciárias, fixo prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora apresente: a) o inteiro teor das duas últimas 

declarações de Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios de registro 

de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em nome do 

requerente; c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência 

ou não de veículos em nome do requerente; Registre-se que as certidões 

à que se refere o item ‘b’, deve ser solicitada junto ao Cartório de Registro 

desta Comarca e do município de Firminópolis/GO, visto ser o local em que 

reside a requerente. Ainda, tangente a certidão a que alude o item ‘c’, 

deverá tal documento ser solicitado junto ao Detran do Estado de Mato 

Grosso e do Estado de Goiás. Registro, por fim, que, caso nada seja dito 

ou caso não seja demonstrada nos autos a dificuldade financeira 

enfrentada, poderá ocorrer o cancelamento da distribuição, conforme 

previsão no artigo 290 do Código de Processo Civil. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENY GOMES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000278-91.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LAURENY GOMES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL FIixo à requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

colacione aos autos cópia legível de seus documentos pessoais de 

identificação. Sanada a irregularidade ou decorrido sem manifestação o 

prazo assinalado, tornem os autos conclusos para deliberações. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SANTOS DE BRITO OAB - TO3695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000142-94.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 1.916,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NILTON SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 

06 de Julho de 2018, às 11h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos que tiver 

relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000133-35.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROSA MARIA FERREIRA LIMA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser 

realizada no dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min (horário oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos 

que tiver relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA ABELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 
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MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000088-31.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEFFERSON SOUZA ABELHA Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser 

realizada no dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min (horário oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos 

que tiver relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000068-40.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser 

realizada no dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min (horário oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos 

que tiver relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000189-68.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSE PEREIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 

06 de Julho de 2018, às 15h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos que tiver 

relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000239-94.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDIR MENDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 

06 de Julho de 2018, às 15h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos que tiver 

relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000206-07.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 4.770,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser 

realizada no dia 06 de Julho de 2018, às 15h15min (horário oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos 

que tiver relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 1379-35.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divany dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da participação deste magistrado no curso 

“Oficina de Prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis 

desumanos ou degradantes”, realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, 

no município de Cuiabá, restou prejudicada a audiência outrora agendada, 

razão pela qual redesigno a audiência de instrução para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intimem-se a parte autora intermédio de seus patronos constituídos.

Intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78514 Nr: 2022-75.2017.811.0059

 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: PEDRO MENDES LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Analisando os autos, verifica-se que os quesitos apresentados pela parte 

ré não foram respondidos pela expert na perícia outrora realizada, bem 

assim constata-se que o requerente solicitou esclarecimentos quanto ao 

laudo elabora.

Neste viés, considerando que a médica anteriormente nomeada não mais 

realiza perícias judiciais, tendo, inclusive, mudado de domicílio, verifica-se 

a necessidade de realização de nova perícia OU RATIFICAÇÃO DAQUELA 

JÁ CONSTANTE DOS AUTOS, desse modo, tendo em vista o 

credenciamento de novo profissional junto a esta Comarca, nomeio o 

Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia 

em 06 de julho de 2018, às 15h15min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57509 Nr: 1832-83.2015.811.0059

 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: DENILSON ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT, JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 Autos n. 1832-83.2015.811.0059 (código 57509)

Defiro o pedido de produção de provas apresentado pelas partes.

No que tange à produção de prova testemunhal, esta deverá ser 

produzida nos termos do artigo 455 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo as partes atentarerem, especialmente, para o prazo de 

apresentação do rol das pessoas que serão inquiridas e que elas devem 

apresentar-se em Juízo para o ato independentemente de intimações por 

este Juízo.

Indefiro a produção de futura prova documental pretendida pela parte 

autora. Primeiro porque a prova documental, em regra, é produzida na 

fase postulatória, reservada sua produção em fases subsequentes do 

processo judicial apenas em situações excepcionais, devidamente 

justificadas, o que não foi feito pelo autor. Segundo porque, este Juízo 

intimou ambas as partes para especificarem as provas com que 

pretendiam demonstrar seu direito. Apesar disso, a parte autora apenas 

disse que pretendia produzir prova documental, sem especificar quais 

documentos ou fatos seriam objeto de tal prova.

 Assim, designo a data de 12 de setembro de 2018, às 12h de Cuiabá para 

oitiva das testemunhas da parte ré e para depoimento pessoal do autor.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 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: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de interdição cumulada com pedido de tutela provisória 

de urgência, ajuizada por ELIONORA JUSTINA MARTINS em face de 

JERÔNIMA JUSTINA MARTINS.A requerente aduziu ser filha da requerida, 

sustentando que esta, além de ser idosa, contando atualmente com 68 

(sessenta e oito) anos, é portadora de doença psiquiátrica, apresentando 

discurso desorientado, oscilações de humor, visões de comprimetimento 

das funções cognitivas, de modo que não consegue exercer plenamente 

os atos da vida civil, necessidade, assim, do auxílio de seus 

filhos.Perpetrou a requerente que o cônjuge da requerida é falecido, 

sendo que todos os cuidados necessários a serem empreendidos em seu 

favor, são realizados pelos filhos. Aduziu a autora, também, que seus 

irmãos concordam que a ela seja nomeada a curadora da ré, tendo, neste 

sentido, colacionado procuração outorgada pelos demais filhos de 

Jerônima.Diante de tais asserções, a parte autora requereu que fosse 

deferida a tutela de urgência, para que fosse nomeada como curadora 

provisória.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.O Código de 

Processo Civil prevê um capítulo específico para o instituto da interdição, 

sendo requisito para nomeação de curador provisório a existência 

justificada de urgência, tal qual prevê o artigo 749, parágrafo único do 

aludido diploma legal.No caso dos autos, vê-se demonstrada a urgência da 

nomeação de curador, eis que, assim como consta na exordial, a 

requerente é quem assiste a requerida, de fato, desde que foi acometida 

pelas patologias que a impedem de exercer plenamente seus atos da vida 

civil.A probabilidade do direito foi demosntrada por meio dos documentos e 

atestados méditos constantes dos autos que revelam, ao menos nesse 

exame superficial, uma condição psíquica incompatível com a necessidade 

de condição individual da vida civil.Assim, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nomeando

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1412-44.2016.811.0059

 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: Keila Luz Basílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rosário Pires Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 
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OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de interdição.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 06 de julho de 2018, às 15h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder os quesitos formulados pelas partes, acaso 

apresentados, e os quesitos do Juízo, quais sejam:

1. O interditando apresenta alguma deficiência psíquica?

2. Essa deficiência é de caráter permanente ou transitório?

3. Tem o interditando condições de discernimento, com capacidade de, por 

si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?

4. Se afirmativo, quais as restrições, ainda que reduzidas, na capacidade 

de gerir sua pessoa e administrar seus bens e para a prática de todos os 

atos da vida civil? São elas permanentes ou temporárias?

6. Tecer demais considerações de ordem médica ou psiquiátrica 

entendidas necessárias pelo Senhor Perito;

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 232, de 

13 de julho de 2016, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, fixo-os 

em R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 95, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a perícia será custeada pelo Estado de Mato Grosso, 

com recursos alocados em seu orçamento.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

em 30 (trinta) dias, devendo a Secretaria Judicial monitorar o decurso do 

prazo, ficando, desde já, a retirada dos autos do sistema próprio do 

Ministério Público em caso de decurso do prazo ora assinalado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70909 Nr: 3890-25.2016.811.0059

 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: Alex Peres de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Mesmo que seja assim, a parte autora goza da gratuidade judiciária e, por 

isso, no caso da prova pericial, as despesas serão pagas pelo Estado de 

Mato Grosso, com recursos alocados no seu orçamento, em conformidade 

com resolução do Conselho Nacional de Justiça.Elaborado o laudo e 

encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias 

e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90522 Nr: 9571-39.2017.811.0059

 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: Gilberto Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Analisando os autos, verifica-se que os quesitos apresentados pelas 

partes não foram respondidos pela expert na perícia outrora realizada, 

bem assim constata-se que o requerente solicitou esclarecimentos quanto 

ao laudo elaborado.

Neste viés, considerando que a médica anteriormente nomeada não mais 

realiza perícias judiciais, tendo, inclusive, mudado de domicílio, verifica-se 

a necessidade de realização de nova perícia OU RATIFICAÇÃO DAQUELA 

JÁ CONSTANTE DOS AUTOS, desse modo, tendo em vista o 

credenciamento de novo profissional junto a esta Comarca, nomeio o 

Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia 

em 06 de julho de 2018, às 15h15min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 809-05.2015.811.0059

 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: ALUISIO REGINALDO DE FREITAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATINUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DALILA LOFFLER DE 

SOUZA - OAB:274699

 Autos n. 809-05.2015.811.0059 (código 55703)

Defiro parcialmente o pedido de produção de provas apresentado pela 

parte ré.

No que tange à produção de prova testemunhal, esta deverá ser 

produzida nos termos do artigo 455 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a ré atentar, especialmente, para o prazo de apresentação 

do rol das pessoas que serão inquiridas e que elas devem apresentar-se 

em Juízo para o ato independentemente de intimações por este Juízo.

No que tange ao depoimento pessoal de Aluísio Reginaldo de Freitas, 

expeça-se mandado, no endereço dele, para que ele compareça à 

audiência, devendo ser advertido de que, deverá prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, no caso não comparecer e, no caso de 

comparecer, recusar-se a depor.

Indefiro a produção de futura prova documental e aquela consistente em 

expedição de documentos e ofícios. Primeiro porque a prova documental, 

em regra, é produzida na fase postulatória, reservada sua produção em 

fases subsequentes do processo judicial apenas em situações 

excepcionais, devidamente justificadas, o que não foi feito pela parte ré. 

Segundo porque, este Juízo intimou ambas as partes para especificarem 

as provas com que pretendiam demonstrar seu direito. Apesar disso, a 

parte ré apenas disse que pretendia produzir prova documental, sem 

especificar quais documentos ou fatos seriam objeto de tal prova. Do 

mesmo modo, se o dever da parte era especificar provas, é incabível 

acolher-se o protesto para produzir provas, consistente em declarações 

genéricas de que pretende expedição de ofícios e documentos sem 

esclarecer que fatos e que documentos e ofícios seriam esses.

Assim, designo a data de 12 de setembro de 2018, às 13h de Cuiabá para 

oitiva das testemunhas da parte ré e para depoimento pessoal do autor.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44727 Nr: 623-50.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Luis Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 623-50.2013.811.0059 (Código: 44727)

Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Analisando os autos, verifica-se a inexistência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e fixo como pontos controvertidos a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 

2018 às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para decretar a 

rescisão do contrato e declarar o direito dos autores à reintegração da 

posse do imóvel, objeto do negócio jurídico tratado nos autos e ao 

recebimento da multa estipulada no instrumento do contrato, no montante 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.A reintegração de 

posse não será imediatamente autorizada eis que os autores receberam 

um veículo automotor dos réus e mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não 

tendo explicado nada como seria e se seria cabível compensação.Assim, 

a discussão quanto a esse tema deverá compor eventual liquidação de 

sentença. Por causa disso, embora os autores tenham pedido 

condenação, a demanda comporta, por ora, apenas declaração de 

direitos, cabendo decretação apenas no que tange à rescisão.Condeno os 

requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais adiantadas 

pelos autores, devidamente comprovadas nos autos.Arbitro honorários 

advocatícios em favor dos autores no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do proveito econômico obtido.Intimem-se.Porto Alegre do 

Norte (MT), 11 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53962 Nr: 3357-37.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Meridiano - Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Multigmentos - Não Padronizado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cauê Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:357.590 / SP

 Autos nº 3357-37.2014.811.0059 (Código 53962)

Osvaldo Gomes dos Santos propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com dano moral e pedido de liminar em 

desfavor de Banco Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Multisegmentos – Não Padronizado.

Recebo a petição inicial e designo audiência de conciliação para o dia 24 

de julho de 2018, às 13h30min.

Cite-se e intime-se o requerido para que compareça à audiência 

designada, devendo se fazer acompanhar por advogado.

Frise-se que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da solenidade, devendo o Oficial de Justiça advertir o citando 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias após a realização da audiência.

Insta salientar que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo penalizado com multa de até 2% (dois por 

cento) do valor da causa.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 334, §9, do Código de Processo Civil.

 Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44635 Nr: 564-62.2013.811.0059

 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: FFdS, EFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 564-62.2013.811.0059 (código 44635)

Ação Cível

Autor: E. F. G.

Réu: Edivan Borges Rege

SENTENÇA

E. F. G. devidamente representado por sua genitora Fabiana Felix dos 

Santos ingressou com a presente ação de alimentos cumulada com 

reparação de danos por abandono moral e material em face da Edivan 

Borges Rege.

A parte autora foi intimada para promover atos de diligências necessárias 

ao andamento do processo, consistente em fornecer endereço do réu 

para citação, mas não se manifestou.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

mesmo depois de intimada, o caso é de indeferimento por inépcia.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de 

triangularização processual.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44741 Nr: 640-86.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claidir Bauer Grubler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT, Jabes Fonseca Brito - OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A

 Autos n. 640-86.2013.811.0059 (código 44741)
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Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem pretensão 

na eventual produção de outras provas.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49397 Nr: 5089-87.2013.811.0059

 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): Rinaldo Marquez de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Autos n. 5089-87.2013.811.0059 (código 49397)

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a 

proposta formulada pelo réu na petição contida nas folhas 97/98, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52495 Nr: 2143-11.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovana Gonçalves Gutierrez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Tapirapé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880-MT, Rogério Caetano Brito - OAB:16.581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2143-11.2014.811.0059 (código 52495)

Ação Cível

Autora: Geovana Gonçalves Gutierrez

Réu: Fazenda Tapirapé

SENTENÇA

Geovana Gonçalves Gutierrez ingressou com a presente ação de 

passagem forçada em face da Fazenda Tapirapé.

A parte autora foi intimada para promover atos de diligências necessárias 

ao andamento do processo, consistente em fornecer endereço do réu 

para citação, mas não se manifestou.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

mesmo depois de intimada, o caso é de indeferimento por inépcia.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de 

triangularização processual.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 2440-86.2012.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dircea Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Ferreira Ataide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO 

INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, na condição de findos.Porto 

Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50737 Nr: 638-82.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Cícero, Raz de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO 

INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, na condição de findos.Porto 

Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50997 Nr: 851-88.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldino Moura Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 851-88.2014.811.0059 (código 50997)

Ação Cível

Autor: Ilda Vieira da Silva

Réu: Geraldino Moura Alves

SENTENÇA

Ilda Vieira da Silva ingressou com a presente ação de indenização por 

danos morais e materiais em face da Geraldino Moura Alves.

Tendo sido certificada a não localização do requerido para ser citado, a 

parte autora, depois de instada, informou um novo endereço.

Após a expedição de Carta Precatória para o endereço informado, a parte 

autora requereu a suspensão do feito, declarando que o endereço 

informado anteriormente não correspondia ao do réu.

Decorrido o prazo solicitado, não houve manifestação da autora quanto a 

indicação de endereço da parte requerida.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

mesmo depois de intimada, o caso é de indeferimento por inépcia.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de 

triangularização processual.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48741 Nr: 688-17.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São José do Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Helio Jose do Carmo, Vanderlei Luz 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A, Sandro José Luz Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Hamilton de Faria - 

OAB:OAB MG 73022B

 Autos nº 688-17.2009.811.0059 (Código nº 48741)

Aqui se tem ação civil pública proposta pelo Município de São José do 

Xingú em face de Hélio José do Carmo e Vanderlei Luz Aguiar.

Intime-se a parte autora, com a carga dos autos, para se manifestar sobre 

a contestação e documentos apresentados pela parte ré, bem como para 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, intimem-se os requeridos para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigne-se que tanto parte autora como parte ré deverão justificar a 

pertinência de eventual requerimento de produção de provas.

Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado 

assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de 

preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de junho 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49399 Nr: 5091-57.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Estevão Rodrigues de Queiroz, Janne Cleia 

Ferreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercília Dias de Abreu, Núbia Santos Souza, 

Vanda Maria Morais Moreira, Vanderly Moraes Moreira, Irany Moraes 

Moreira, Vandi Moraes Moreira Wanderley, Noraci Moraes Moreira, Nely 

Morais Moreira, Lindomar Moraes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5091-57.2013.811.0059 (código 49399)

 Aqui se tem ação de usucapião promovida por Paulo Estevão Rodrigues 

de Queiroz e Janne Cleia Ferreira Queiroz em face do espólio de José 

Francisco Moreira e Juraci Morais Moreira.

Primeiramente determino que a secretaria judicial certifique se houve a 

citação dos confinantes, bem como eventual transcurso de prazo para 

apresentar contestação.

Deverá certificar ainda se houve as intimações da Fazenda Pública 

Estadual, União e do INCRA, conforme determinado no despacho inicial.

Em caso negativo, expeçam-se novamente às cartas de intimação 

respectivas.

Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova os meios necessários para a citação do atual proprietário do 

imóvel objeto da ação, tendo em vista que inicialmente indicou os herdeiros 

por estirpe Deusyel Abreu Cruz, Doryel Luiz Abreu e Rick Souza Cruz, no 

entanto, no formal de partilha apresentado pelo membro do Parquet, o 

imóvel foi herdado por Lindomar Moraes Moreira.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14849 Nr: 1303-74.2009.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmo Aparecido Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1303-74.2009.811.0059 (código 14849)

Diante da manifestação apresentada pela parte autora por meio da petição 

contida na folha 147/147-v, bem como considerando o fato de que já 

houve a constituição de pleno direito do título executivo judicial, intime-se o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de 

cálculo atualizado da dívida.

 Após, intime-se o executado, por meio de seu advogado, pelo Diário da 

Justiça, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se 

que, não ocorrendo o pagamento no referido prazo, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários 

advocatícios que fixo em dez por cento.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 1850-70.2016.811.0059

 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: AFBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionatan Ferreira Jorge - 

OAB:18.699, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Fixo prazo de até 15 dias para que as partes possam manifestar-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas, justificando a 

pertinência delas e detalhando os fatos que desejam demonstrar, sob o 

risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 2023-60.2017.811.0059

 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: BRUNO FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 As preliminares suscitadas pela parte ré confundem-se com o mérito e 

com ele serão apreciadas.

Assim, fixo prazo de até 15 dias para as partes possam manifestar-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas, devendo, se 

for o caso, detalhar os fatos que pretendem demonstrar, sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98164 Nr: 1573-83.2018.811.0059

 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: EDUARDO AMORIM DE ALMEIDA, Maria Jose Rogério da 

Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 2082-48.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Miranda Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 944-22.2012.811.0059

 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: Valdiran Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22377 Nr: 2361-44.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Rodrigues Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95495 Nr: 12380-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA AGUIAR CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 876-77.2009.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Fernandes Naves, alcunha 

"Zezinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Processo nº 876-77.2009.811.0059 (Código: 14631)

Defiro a expedição de alvará de liberação de valores, contudo, antes de 

efetivação da ordem, para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, 

do Conselho Nacional de Justiça, determino que se intime a parte ré para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se quanto à 

expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 804-51.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquilino Gomes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VIAN - OAB:23634

 Aqui se tem ação de indenização por danos morais, ajuizada por ILDA 

VIEIRA DA SILVA em face de AQUILINO GOMES NETO.

Citado, o demandado apresentou defesa, arguindo preliminar de 

ilegitimidade ativa da requerente e prejudicial de mérito de prescrição.

Tangente ao mérito, o requerido aduziu não ser genitor dos infantes, 

apesar de tê-los registrado perante o Cartório.

Após, a requerente impugnou os argumentos ventilados pelo réu.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a requerente apresente 

elementos de que, após atingirem maioridade, seus netos ingressaram e 

concluíram curso em instituição de ensino superior, a fim de melhor 

subsidiar a análise quanto eventual prescrição ocorrida nestes autos.

Apresentada a manifestação ou decorrido in albis o prazo, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49937 Nr: 5585-19.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino de Sá Pinheiro

 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:

 Processo nº 5585-19.2013.811.0059 (Código: 49937)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 
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para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52921 Nr: 2479-15.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Jose Ferraz

 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:

 Processo nº 2479-15.2014.811.0059 (Código: 52921)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6415 Nr: 659-73.2005.811.0059

 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: Dionísio Borges Silvano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 659-73.2005.811.0059 (Código: 6415)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 989-89.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Teodoro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 989-89.2013.811.0059 (Código: 45167)

Defiro a expedição de alvará de liberação de valores, contudo, antes de 

efetivação da ordem, para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, 

do Conselho Nacional de Justiça, determino que se intime a parte ré para 

que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifeste-se quanto à 

expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48831 Nr: 4575-37.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maraia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4575-37.2013.811.0059 (Código: 48831)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 4358-91.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio César Pietrobom, HKMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4358-91.2013.811.0059 (Código: 48605)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9801 Nr: 316-09.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria - Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline de Sousa e Silva-ME, Jackeline de 

Souza e Silva, Rawilson Barros Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Bernardo de Sousa - 

OAB:10185/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio Dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622/MT

 Processo nº 316-09.2007.811.0059 (Código: 9801)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18163 Nr: 2010-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2010-08.2010.811.0059 (Código: 18163)

Defiro a expedição de alvará de liberação de valores, contudo, antes de 

efetivação da ordem, para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, 

do Conselho Nacional de Justiça, determino que se intime a parte ré para 

que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifeste-se quanto à 

expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45015 Nr: 833-04.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamila Gessica Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 833-04.2013.811.0059 (Código: 45015)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42073 Nr: 1804-23.2012.811.0059

 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: Josefa Ramalho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1804-23.2012.811.0059 (Código: 42073)

Defiro a expedição de alvará de liberação de valores, contudo, antes de 

efetivação da ordem, para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, 

do Conselho Nacional de Justiça, determino que se intime a parte ré para 

que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifeste-se quanto à 

expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47737 Nr: 3513-59.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selmira Glier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vicente Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Às folhas 82/83 este Juízo saneou o feito, ocasião em que fixou-se como 

ponto controvertido da causa a ocorrência do pagamento da dívida 

contratual.

Na mesma oportunidade, foi oportunizado às partes que indicassem as 

provas pretendidas para deslinde do feito, sendo que apenas a requerida 

manifestou-se, pugnando pela prova testemunhal, aduzindo ser esta 

indispensável para demonstração de suas assertivas.

Diante disso, defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido 

pelo demandado, frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de agosto de 

2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Porto Alegre do Norte/MT, 12 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50475 Nr: 4049-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Jose da Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena de Souza, Vilsomiro Dias da 

Silva, Corsino Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Autos n. 4049-07.2012.811.0059 (código 50475)

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte ré manifeste-se quanto aos 

documentos apresentados pela parte autora e juntados como folhas 

54/60.

Defiro o pedido de produção de provas apresentado pela parte autora.

No que tange à produção de prova testemunhal, esta deverá ser 

produzida nos termos do artigo 455 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a parte atentar, especialmente, para o prazo de 

apresentação do rol das pessoas que serão inquiridas e que elas devem 

apresentar-se em Juízo para o ato independentemente de intimações por 

este Juízo.

Indefiro a produção de futura prova documental pretendida pela parte 

autora. Primeiro porque a prova documental, em regra, é produzida na 

fase postulatória, reservada sua produção em fases subsequentes do 

processo judicial apenas em situações excepcionais, devidamente 

justificadas, o que não foi feito pelo autor. Segundo porque, este Juízo 

intimou ambas as partes para especificarem as provas com que 

pretendiam demonstrar seu direito. Apesar disso, a parte autora apenas 

disse que pretendia produzir prova documental, sem especificar quais 

documentos ou fatos seriam objeto de tal prova.

 No entanto, o direito a produção de prova documental, quando tratar-se 

de documento “novo” é assegurado à parte. Por isso, a admissão da 

prova relativa ao documento descrito no item 6.1, no verso da folha 56, 

depende, dentro vários aspectos, da oportunização do contraditório.

Assim, designo a data de 12 de setembro 2018, às 15h30 de Cuiabá para 

oitiva das testemunhas da parte autora.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47945 Nr: 3719-73.2013.811.0059

 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: ARdA, CRAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio Dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, e, via de consequência, condeno o requerido WALTER DE SOUZA 

FREITAS FILHO ao pagamento de pensão alimentícia à sua filha C. R. A. F., 

na quantia de 02 (dois) salários mínimos mensais, devendo, ainda, o 

requerido arcar com mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias devidamente comprovadas.Registre-se que a condenação 

retroage à data da citação para obrigar o réu ao no pagamento de todas 

as mensalidades eventualmente não adimplidas.As parcelas devem ser 

atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

406 do Código Civil. Do mesmo modo, sobre o montante de cada parcela 

deve incidir correção monetária, observando o índice IPCA-15, por ser 

este o critério que melhor reflete a recomposição de nossa 

moeda.Outrossim, nos termos do artigo 1.012, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a presente sentença produzirá seus efeitos imediatamente 

após a sua publicação no que se refere aos alimentos ora 

fixados.Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais adiantadas pela autora, devidamente comprovadas nos 

autos.Arbitro honorários advocatícios em favor da autora no montante de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Intimem-se as partes.Ciência 

ao Ministério Público.Porto Alegre do Norte (MT), 14 de junho de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50401 Nr: 342-60.2014.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Cível

Requerente: Diemerson Vasconcelos de Aquino

Requerida: Ana Paula Costa Barros

Autos nº: 342-60.2014.811.0059 (Código: 50401)

SENTENÇA

Diemerson Vasconcelos de Aquino propôs a presente ação de 

regulamentação de visitas em desfavor de Ana Paula Costa Barros.

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu o arquivamento do 

feito alegando que as partes transigiram acerca do objeto da presente 

ação em outros autos.

Posteriormente, a parte autora manifestou concordância com o parecer do 

Parquet.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que o autor informou ter transigido com a 

requerida acerca do objeto da presente demanda em outro feito.

Assim, resta comprovado a ausência superveniente de interesse 

processual no prosseguimento da ação, visto que esta perdeu o seu 

objeto.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Após o transito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 944-22.2012.811.0059

 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: Valdiran Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 944-22.2012.811.0059 (código: 41213) Aqui se tem ação de 

cobrança securitária em decorrência de invalidez. Compulsando os autos, 

verifica-se que não há notícias de que a perícia designada anteriormente 

tenha sido efetivada e, tendo em vista o credenciamento de novo 

profissional junto a esta Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuá-la, em data a ser designada 

posteriormente pela Secretaria Judicial. Deverá o perito responder aos 

quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado constituído, para comparecimento na data e local 

agendados. Marcos André da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62056 Nr: 136-75.2016.811.0059

 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 Ribeiro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAIMUR CASSYUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:9899 / GO

 Fixo prazo de até 15 dias para que as partes manifestem-se quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas, devendo detalhar, se 

for o caso, os fatos que pretendam demonstrar, sob o risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71109 Nr: 3992-47.2016.811.0059

 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: Sebastião Ferreira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVRES - 

OAB:147386, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244223

 Defiro o pedido apresentado pelo réu e posto na referência 43.

Para tanto, determino que se expeça ofício ao Banco Bradesco S/A, 

requisitando daquela instituição financeira a informação se houve, na 

conta corrente 5218888, no dia 09/04/2009, depósito bancário no valor de 

R$ 4.118,82 ou se houve algum depósito nessa conta, mesmo que 

realizado em outra data por Banco Daycoval S/A ou por outrem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90410 Nr: 9522-95.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA DE FÁTIMA SOARES DE SOUSA, 

SEBASTIÃO VIEIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte ré manifeste-se quanto às 

alegações contidas na referência 31, onde é dito que houve 

descumprimento do acordo homologado.

Se não houver manifestação no prazo assinalado, determino à Secretaria 

que expeça mandado de depejo, ficando autorizado o uso de força 

policial, civil ou militar, bem como que o autor possa indicar lugar para 

depositar bens, se for necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 13h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76736 Nr: 918-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 15h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000326-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000326-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU Aqui se tem ação de consignação de pagamento, 

cumulada com ação revisional de juros contratuais de cédula de crédito 

bancário, com pedido de antecipação de tutela de depósito judicial com o 

parcelamento de débito e exclusão do nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, proposta por Raimundo Condão Pinheiro Barros em face de 

Cooperativa de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – 

Sicredi Araxingu. O requerente aduziu ser produtor rural, contudo, em 

decorrência de problemas com as últimas safras, bem como patologias 

que lhe acometeram, não teria conseguido adimplir com os empréstimos 

bancários formulados junto ao demandado. Diante disso, o requerente 

pugnou pela concessão de gratuidade judiciária, aduzindo que o 

pagamento das despesas de distribuição o onerariam em muito, mormente 

por estar realizado tratamento médico. Decido. Apesar das afirmativas 

lançadas na exordial, o documento acostado pelo requerente às folhas 

64/70 (Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário 

2017), não corroboram com a arguição de hipossuficiência financeira apta 

a ensejar a dispensa com o pagamento das custas processuais. O 

documento mencionado exibe propriedades imóveis, numerosas 

movimentações financeiras, além da criação e fomento de rebanhos 

bovinos, suínos e equinos. A questão relativa à alegada dificuldade 

financeira não foi demonstrada. Neste sentido, não é necessário fazer um 

esforço hercúleo para se constatar que o requerente não faz jus à 

concessão dos benefícios previstos no artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

Finalmente, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

promova a retificação no valor da causa, observando-se o valor do débito 

discutido, devendo promover, na sequência, o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias. Frise-se que eventual inércia implicará no cancelamento 

da distribuição deste feito. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000321-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE VASCONCELOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Porto Alegre do Norte - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000321-28.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EUNICE VASCONCELOS GUIMARAES REQUERIDO: JUÍZO 

DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Aqui se tem ação para registro de 

óbito tardio. Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Abra-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

tal como preceitua o artigo 109, §1º, da Lei 6.015/73. Oportunamente, 

volvam-me conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RIBEIRO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000267-62.2018.8.11.0059. 

AUTOR: CICERA RIBEIRO DA LUZ RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para conversão de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. A requerente aduziu ter sofrido um acidente de trabalho no 

ano de 2014, sendo que, desde então, vem formulando requerimento de 

aposentadoria por invalidez, o qual tem sido indeferido pela autarquia ré, 

sendo, contudo, deferido o benefício de auxílio-doença. Relatou-se na 

exordial que a invalidez seria permanente, de modo que a conversão do 

benefício ora percebido em aposentadoria por invalidez seria medida 

imperiosa. Diante de tais asserções, a parte autora pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo o benefício de 

aposentadoria por invalidez. Nos autos foram acostados diversos laudos 

médicos, atestando que a incapacidade da autora é por prazo 

indeterminado. Apesar disso, o pleito antecipatório deve ser indeferido. 

Isso se justifica em razão do laudo médico recente apresentado ter 

descrito com superficialidade a possível incapacidade permanente. De 

igual modo, consoante mencionado pela autora, esta já vem recebendo o 

benefício de auxílio doença, o que demonstra que eventual 

reconhecimento de invalidez permanente, com a consequente conversão 

do benefício ora percebido em aposentadoria, não acarretará prejuízos à 

autora, visto que não está em desamparo. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 
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como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte, 11 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000052-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000052-86.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JOVANIA BARBOSA DA SILVA EXECUTADO: CLAYTON 

TEIXEIRA DOS SANTOS Aqui se tem ação de execução de alimentos, 

ajuizada por JOVÂNIA BARBOSA DA SILVA, em favor do infante L. B. S. 

S. em face de CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS. Antes de ser procedida 

com a citação do executado, a parte requerente se manifestou, aduzindo 

que o débito reclamado havia sido quitado. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, e pelo mais que nos autos consta, verifica-se que houve a 

quitação do débito exequendo, razão pela qual, com fulcro no artigo 924, II, 

cumulado com artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000151-56.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERAFIM DA SILVA PEREIRA Aqui se tem ação para busca e 

apreensão promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS em face de SERAFIM DA SILVA PEREIRA. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte autora não colacionou nenhum documento 

que comprove a mora devedor. Instado a colacionar a prova 

pré-constituída da mora no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

manifestou-se nos autos, em 22/05/2018, requerendo a dilação do prazo 

para 60 (sessenta) dias. É o relatório. Fundamento e decido. Do compulsar 

dos autos, tal qual mencionado anteriormente, verifica-se a ausência da 

comprovação de que o credor, ora requerente, constituiu em mora o 

devedor. Em um primeiro momento se falaria em oportunizar a parte autora 

que emende à inicial, contudo, para que se constitua a mora do devedor 

mediante a sua devida notificação extrajudicial, é necessário lapso 

temporal superior aos 15 (quinze) dias à que alude o artigo 321, do Código 

de Processo Civil – o qual trata acerca da emenda à inicial -, bem assim, 

por ser esta fase processual incompatível com a suspensão do processo 

até que se aguarde o deslinde da cobrança na esfera administrativa, não 

há o que se falar em emenda. Ademais, no procedimento extrajudicial de 

constituição da mora, o devedor, réu nesse processo, tem a prerrogativa 

de purgar a mora ainda na fase extrajudicial, o que mostra que o autor, 

sem ter constituído previamente o devedor em mora, não tem interesse no 

socorro ao Poder Judiciário para satisfação da dívida. Esse fato 

demonstra cristalinamente que a concessão de prazo é incabível. Com 

efeito, o indeferimento da exordial é medida de rigor, posto que esta não 

atende os requisitos elencados em lei. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e julgo extinto o presente processo, sem a apreciação do mérito da 

causa. Isento de custas processuais e honorários advocatícios. Decorrido 

o prazo recursal, determino a Secretaria que expeça o necessário para 

remeter os autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

junho de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 3320-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira, Jaymison Ernandes de 

Oliveira, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo "Cebolão", Janari Wanderley 

da Costa, alcunha "Pura Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Josenilton 

da Silva Pereira, José Andrade Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado José 

Andrade, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que 

ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a defesa 

não acostou, aos autos, nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da 

segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua 

imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública e da 

instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva do acusado José Andrade.Portanto, não sendo caso 

de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de 

apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 08h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo constar do mandado que o 

interrogatório será realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma 

solenidade. Intimem-se as partes e testemunhas arroladas. Requisitem-se 

os réus presos, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES, Maria 

Cicera do Nascimento Rocha Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 Considerando o parecer Ministerial retro, DEFIRO o pedido da defesa a fim 

de o que réu Everaldo possa receber visitas de sua companheira Laureny 

Rocha Sena.

 Oficie-se o diretor da Cadeia Pública local, para que sejam adotadas as 

cautelas administrativas necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102986 Nr: 4283-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amilton Gomes da Silva, Nilton Coelho de 

Souza, Everaldo da Silva Machado, Valker Machado Menezes, alcunha 

"Bebeu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:MT4837/A

 Tendo em vista o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado 

pela defesa do segregado Nilton Coelho de Souza, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação no prazo legal.

Sem prejuízo, deverá o Ministério Público observar os termos do despacho 

contido na referência 29.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50756 Nr: 657-88.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Rodrigues de Sousa, vulgo "Indinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Autos nº. 657-88.2014.811.0059 (código 50756)

Abra-se vistas ao Ministério Público para apresentação de alegações 

finais, pelo prazo legal. Sem prejuízo, com o retorno dos autos, abra-se 

vistas à defesa técnica do acusado para que, no prazo legal, apresente 

suas alegações derradeiras.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102197 Nr: 3737-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Matheus Pereira Campos, vulgo "Zé 

Pequeno", Raylan dos Reis Maciel, Breno Felipe Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:TO1239

 Consta nos autos, contido na referência 23, um pedido de restituição de 

coisa apreendida formulado por REGINALDO RIBEIRO DE PAULA. Consta 

dos autos que, no dia 10 de maio do corrente ano, o requerente teria 

emprestado seu veículo Corsa Classic, de placas NUE 7320, a indiciado 

Denubes Rodrigues de Souza. Ocorre que, o veículo foi apreendido 

naquela mesma data, em uma diligência realizada pela Polícia Militar desta 

Comarca, ocasião em que também detido Raylan Maciel, tendo os demais 

ocupantes do carro, Igor Matheus, Breno Felipe e Denubes Rodrigues, se 

evadido do local.Diante disso, o requerente afirma que somente emprestou 

o veículo porque Denubes é irmão de sua esposa. Assim, pugna para 

restituição do bem.Antes de apreciar o pedido de restituição, determino ao 

requerente que apresente o documento de propriedade do veículo. Noutro 

giro, constata-se da petição contida na referência 24, que a defesa 

técnica de Igor Matheus Pereira Campos e Breno Felipe Pereira Campos 

pugnou pela retirada do sigilo nos autos de código 4353-93.2018.811.0059 

(código 103122).Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que 

razão não assiste à defesa.Consta nos autos que Raylan Maciel, Igor 

Matheus, Breno Felipe estavam todos no mesmo veículo, nas proximidades 

do mercado “nenezão”, nesta cidade de Porto Alegre do Norte, quando ao 

avistarem a viatura policial, empreendaram fuga, sendo que os policiais 

militares ainda conseguiram deter Raylan Maciel e conduzi-lo a 

Delegacia.Diante disso, a autoridade policial instaurou o auto de prisão em 

flagrante e Raylan Maciel, tendo sido encaminha a informação para este 

Juízo. Entrementes, depreende-se que no bojo doa autos de prisão em 

flagrante do suspeito Raylan Reis Maciel, a autoridade policial de Porto 

Alegre do Norte/MT representou pela decretação da prisão temporária dos 

demais suspeitos BRENO FELIPE PEREIRA CAMPOS, DENUBES 

RODRIGUES DE SOUZA e IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal para condenar ALEX DA SILVA COSTA nas 

sanções do art. 33, caput c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 

e art. 309, caput, da Lei n. 9.503/1997.Fulcrado no princípio da 

individualização das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal e em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006 passo à dosimetria da reprimenda (...) DO CONCURSO 

MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL):Registre-se que, em concurso 

material, somam-se as penas, ainda que, de reclusão e detenção, pois 

ambas são penas privativas de liberdade, conforme decidido pelo 

Sodalício Estadual (...) ASSIM, PROCEDO À SOMATÓRIA DAS 

REPRIMENDAS PARA FIXAR, DEFINITIVAMENTE, EM 02 (ANOS) E 11 

(ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, 

TOTALIZANDO EM 03 (TRÊS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE E PAGAMENTO DE 291 (DUZENTOS E 

NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.O regime prisional inicial deve ser o 

aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (...) 

Portanto, aplica-se a aludida substituição, devendo a pena privativa de 

liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: 

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto na 

pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, 

consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para 

execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação 

pecuniária.Determino a incineração da substância entorpecente 

apreendida.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida 

em que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, devendo, assim, ser EXPEDIDO O RESPECTIVO ALVARÁ 

DE SOLTURA EM SEU FAVOR, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA 

PERMANECER PRESO.Condeno o réu ao pagamento de custas 

processuais, porque foi defendido por advogado constituído (...) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20950 Nr: 1224-16.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Rozolin, Eunice Marcon Rozolin, Isaac Comelli, 

Maura Olga Bender Comelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Comelli, Isaac Comelli, Valter Rozolin, 

Eunice Marcon Rozolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Fernando Dorival de Mattos - OAB:13477-A-MT, 

Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Fernando Dorival de Mattos - OAB:13477-A-MT

 Processo n.º 1224-16.2012.811.0019

Código n.º 20950

Vara Única

DECISÃO

Trata-se de Ação de Usucapião de Imóvel Rural ajuizada VALTER 

ROZOLIN e EUNICE MARCON ROZOLIN em face de GENTIL COMELLI e 

ISAAC COMELLI, todos devidamente qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação pessoal da pessoa em cujo 

nome estiver transcrito o imóvel e os confinantes certos e conhecidos, e, 

por edital, os interessados ausentes, bem como a citação das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual, e da União, e do Ministério Público.
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O Município devolveu os autos sem manifestação, por falta de interesse 

no respectivo processo (fl. 53), igualmente o Ministério Público (fl. 57).

Contestação apresentada as fls. 89/334, além de reconvenção às fls. 

335/712, de Isaac Comelli.

O requerido Gentil Comelli apresentou contestação às fls. 723/733.

Impugnação às contestações às fls. 734/752 e contestação da 

reconvenção às fls. 753/780.

 Às fls. 790/798, o requerido Isaac Comelli impugna a contestação da 

reconvenção.

Em manifestação de fl. 820, a União declara a inexistência de interesse 

nesta lide.

 Diante de tudo, verifico que até o presente momento, o Estado de Mato 

Grosso não se manifestou acerca do seu interesse no processo. Assim, 

entendo como pertinente a remessa integral dos autos À Procuradoria do 

Estado para que promova a análise de todo o manancial probatório 

existente nos autos e, finalmente, opine sobre da existência de seu 

interesse no objeto da ação.

Consigno, desde já, que eventual inércia do ente estadual acarretará 

preclusão do direito de se manifestar e, por conseguinte, prosseguimento 

do processo independentemente de manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 14 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 1282-09.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que proceda ao pagamento da diligência da 

oficiala de justiça referente ao ato de citação, nos moldes do Provimento 

07/2017CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21295 Nr: 336-13.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Celestino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:Mat. 1963253

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder o benefício de 

auxílio-doença, a partir do indeferimento do requerimento administrativo 

ocorrido em 09/04/2016 e posterior conversão em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, desde a data da realização da perícia médica (04/06/2017) e 

data de início de pagamento na data desta sentença, a PEDRO CELESTINO 

DA SILVA.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.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada do autor, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. 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. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos termos do 

que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado 

na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-06.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LEIDE MOURA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO)

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010021-06.2016.8.11.0017. REQUERENTE: RUTE LEIDE MOURA DA PAZ 

REQUERIDO: BANCO BMG SA Vistos. Ante o enorme lapso de paralisação 

que assola o presente feito, intimem-se as partes, para manifestarem 

quais provas desejam produzir - justificando-as e/ou se são pelo 

julgamento antecipado da lide, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 14/06/2018. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-31.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010052-31.2013.8.11.0017. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A EXPEÇA-SE o 

competente alvará para levantamento dos valores, uma vez que houve o 

depósito dos valores devidos pela requerida, bem como tendo sido 

apresentado a conta para depósito pela parte requerente, conforme já 

determinado pelo Magistrado à época em ID de nº. 8385772. Sem prejuízo, 

defiro o pedido de habilitação do causídico do requerido, juntado em ID nº. 

8385829. Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário a 

fim de se efetivar o levantamento do valor devidamente atualizado. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 13 de Junho de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-05.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE RENATA COSTA SILVA OAB - GO46218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000027-05.2018.8.11.0017. REQUERENTE: BRUNO FERNANDES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC, Trata-se de 

Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de 

tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais promovida 

por BRUNO FERNANDES DA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

Alega a parte autora em sua inicial que recebia seus proventos (salário), 

como policial militar, na instituição financeira Banco do Brasil S/A; no 

entanto, há sete meses, por melhor comodidade, o Requerente transferiu 

seu recebimento por meio de portabilidade para a instituição financeira 

Caixa Econômica Federal. Ocorre que, o salário líquido do requerente 

referente ao mês de janeiro fora de R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e um 

reais e quarenta e sete centavos), o qual deveria ser transferido da data 

de 11/02/2018 pelo requerido para a conta do Requerente na instituição 

financeira Banco Caixa Econômica Federal, como ocorrem todos os meses 

após a portabilidade. Porém, alega o autor que tal valor não fora 

depositado, conforme restou comprovado pelos extratos bancários 

anexos. Pelo que se depreende dos autos, o requerente entrou em 

contato com a Secretaria de Segurança Pública Estadual, órgão 

responsável pelos repasses, e fora informado que o subsídio fora 

repassado normalmente ao Banco do Brasil S/A. Ao se dirigir até a 

agência do Banco do Brasil, fora informado que seu subsídio referente ao 

mês de janeiro de 2018 fora retido de forma INTEGRAL pelo banco 

requerido, devido a uma suposta inadimplência. Juntou aos autos o 

demonstrativo de cálculo de folha de pagamento referente ao mês de 

janeiro de 2018, o qual consta o total líquido de seus proventos no valor de 

R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete 

centavos) – ID nº. 13130249, bem como o extrato de conta referente ao 

mês de fevereiro, o qual não consta o repasse do salário ao requerente 

por meio da portabilidade. Ademais, a parte autora nega qualquer 

inadimplência para com o requerido, eis que a maioria de suas dívidas são 

pagas por desconto direto na folha de pagamento, conforme se evidencia 

pelo extrato juntado. Deste modo, pugna a parte autora que seja 

reconhecida e declarada a ilegalidade da retenção salarial do autor por 

parte da instituição bancária requerida, concedendo a antecipação de 

tutela no sentido de restituir imediatamente o valore retido indevidamente 

referente a integralidade de seu salario do mês de janeiro do corrente ano. 

É o necessário. Decido. Da tutela de urgência. A tutela de urgência merece 

acolhida. Acerca do tema o art. 300, do CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A primeira condição para o deferimento da 

tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “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 nesses elementos. O Juiz tem 

que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, considerando as alegações e documentos trazidos pelo 

requerente na inicial aliado ao fato que tais retenções se mostram 

totalmente descabidas, em face da impossibilidade de retenção dos 

proventos de natureza puramente salarial, de maneira que presente o 

elemento de evidência da probabilidade do direito, bem como, do perigo de 

dano, pois, via de regra, a conduta da parte requerida causa evidente 

desequilíbrio na vida econômica do autor, ante o caráter alimentar do 

mesmo. Neste sentido, restou comprovado que o valor retido tem natureza 

salarial, portanto impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. 

Veja-se que a conduta da parte requerida mostra-se como ilegal, pois não 

podem os estabelecimentos bancários lançarem mão de vencimentos ou 

proventos, obrigatoriamente depositados em sua agências para pagar-se, 

eis que esses valores, em princípio, são impenhoráveis. 

Consequentemente, se não podem sofrer constrição judicial, muito menos 

o banco credor tem direito à retenção, visto que possuem natureza 

alimentar. Sabe-se que a “conta-salário” é um tipo especial de conta 

destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, 

aposentadorias, pensões e similares, e é defeso ao banco reter 

integralmente o salário do correntista. Quanto à ordem específica liminar 

da obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, 

c/c art. 537, caput e § 1º, do CPC, assim dispõem: “Art. 536. No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. · 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, EM TUTELA PROVISÓRIA ou na 

sentença (...) · 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, MODIFICAR 

O VALOR ou a periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao 

princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no 

art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio 

coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do 

provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista 

qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei 

processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas 

obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata 

de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou 

entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios 

executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar 

a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso pode o 

juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela 

ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que 

entender apto e suficiente para a situação concreta. Referido princípio tem 

origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na 

condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida 

com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e 

a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. 

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela 

adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, 

pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade 

das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas 

apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos 

que não tenham sido lembrados pelo legislador (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 

298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente 

para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em 

multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor diário de R$ 

500,00(quinhentos reais). Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pelo 

autor para DETERMINAR que a parte requerida proceda à restituição 

imediata do valore retido indevidamente referente ao mês de janeiro de 

2018, no importe de R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e sessenta e um 

reais e quarenta e sete centavos) a ser depositada na conta corrente do 

autor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova. DEFIRO a justiça gratuita neste 

momento, de acordo com a legislação vigente. Remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Gestora 

do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o necessário 

para a realização da Sessão de Mediação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, tornem-me os autos conclusos para prosseguimento do 

feito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 04 de Junho de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-74.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CATHARIN BUFELLI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA PACHECO OAB - SP288159 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000003-74.2018.8.11.0017. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA CATHARIN 

BUFELLI - EPP REQUERIDO: ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. 

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (ID nº. 12924057 ), ante a 

ocorrência do acordo realizado, até o dia 12 de Fevereiro de 2019, 

ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado. Ultrapassado 

o prazo, intime-se o Promovente para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo entender que 

houve a integral quitação da dívida. Cumpra-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia - MT, 28 de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-21.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000013-21.2018.8.11.0017. REQUERENTE: EDILSON RODRIGUES 

AGUIAR REQUERIDO: BANCO BMG DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

movida por EDILSON RODRIGUES AGUIAR em face de BANCO BMG S.A., 

todos qualificados nos autos. Alega a requerente que anteriormente 

ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de danos 

morais em face do requerido (autuado sob o nº . 

0010137-42.2013.811.0054, tendo naqueles autos o Magistrado proferido 

sentença, declarando a inexistência do débito, bem como condenando o 

banco reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, vez que não foi efetuado contrato entre as partes. Porém, a 

causídica do reclamante ao ajuizar a ação não pleiteou os danos materiais, 

consistentes na restituição dos valores descontados indevidamente na 

folha de pagamento do autor. Pelo que se abstrai dos autos, os descontos 

começaram a ser realizados em janeiro/2013 e ainda não cessaram, 

mesmo após a declaração de inexistência do débito proferida pelo 

magistrado nos autos 0010137-42.2013.811.0054. Assegura que tentou 

solucionar o impasse amigavelmente junto ao Banco requerido, contudo, 

os descontos continuam a ser efetuados periodicamente em sua folha de 

pagamento. Requer em tutela de urgência que a demandada suspensa 

imediatamente os descontos na folha de pagamento do requerente, bem 

como não inclua seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Junta 

holerites de 2013 a 2018, todos constando os descontos efetuados pelo 

requerido. É o relatório. Fundamento e Decido. Como narrado 

anteriormente, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA movida por EDILSON RODRIGUES AGUIAR em 

face de BANCO BMG S.A. Acerca do pedido de gratuidade pleiteado pela 

autora, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, contempla 

este benefício como garantia fundamental aos que comprovarem sua 

hipossuficiência, vejamos: “art. 5º da CF/88. 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: [...] LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” No caso em 

tela, resta comprovado a necessidade do benefício da justiça gratuita ao 

postulante, tendo em vista que a mesma se enquadra como 

hipossuficiente nos moldes da lei. Quanto ao pedido de concessão de 

tutela de urgência é imprescindível à presença dos requisitos previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil: “art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Deste modo, constato que o pedido de tutela provisória de urgência 

preenche os referidos pressupostos, pois apresenta consigo, desde logo, 

os elementos para o acolhimento da pretensão aviada. Depreende-se 

pelos documentos acostados ao feito que de fato existe um desconto 

realizado nos vencimentos do requerente pela Instituição Bancária 

requerida, referente ao uso de cartão de crédito. Verifico que o valor 

apontado pela demandante na inicial diz respeito ao importe de descontos 

nos valores de R$ 196,36, 209,43, e 202,43 entre os anos de 2013 a 

2018. Desta forma, o valor que demonstra a utilização do serviço de 

cartão de crédito e que vem sendo descontados nos vencimentos da 

parte autora perfaz um total de R$ 8.386,60 (oito mil trezentos e oitenta e 

seis reais e sessenta centavos), supostamente indevidos, até o mês de 

03/2018, data do ajuizamento da ação. Conforme narrado na inicial, a 

demandante aduz não possuir vínculo jurídico com o demandado, vez que 

não utiliza cartão de crédito da referida instituição bancária, refutando o 

desconto que vem sendo realizado em sua folha de pagamento, já tendo 

sido inclusive declarada a inexistência de tal débito nos autos de nº. 

0010137-42.2013.811.0054 do Juizado Especial Civel desta Comarca. É 

evidente que no caso o demandante não poderá demonstrar a ilegalidade 

da suposta dívida, visto que nega a existência de contratação do serviço 

bancário de crédito. Portanto, constato que a questão se trata de prova 

negativa, de modo que será averiguado durante a instrução processual. 

Ainda, verifico que a manutenção da cobrança em debate traz prejuízos 

de ordem econômica ao requerente vez que trata-se de verba de caráter 

alimentar, restando assim evidenciado o perigo de dano. Não obstante as 

arguições acima elencadas, verifico que a concessão do pedido de 

urgência não possui efeitos irreversíveis. Restam evidenciados, assim, os 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS 

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DA AUTORA-AGRAVADA 

DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS FORA CONTRAÍDO – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS 

AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1- Se 

por um lado a simples alegação de inexistência de dívida deve ser vista 

com reserva, somado ao fato de que o desconto questionado vem sendo 

realizado a mais de 02 anos, por outro não é justo permitir a continuidade 

dos descontos no benefício previdenciário da agravada, porquanto se 

trata de verba alimentar, sobretudo quanto se trata de pessoa carente, de 

parcos recursos financeiros. 2- Nesse contexto, necessário se fazer um 

juízo de ponderação de valores, de modo a prevalecer, até cognição 

exauriente, a tese sustentada na inicial, no sentido de que o contrato é 

inexistente, provavelmente levado a efeito por um falsário em nome da 

autora. Presente, destarte, a plausibilidade do direito invocado. Já o perigo 

de dano, este é presumido diante da continuidade do desconto no 

benefício previdenciário da autora, que se constitui em verba de caráter 

alimentar.”( AI 14092868520158120000 MS 1409286-85.2015.8.12.0000, 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 5ª Câmara Cível. Relator: Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva. Publicado em 07.10.2015)(grifei) “ AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARA DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA ERRONEAMENTE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Para que seja concedida a tutela antecipatória prevista no 

artigo 273 do CPC, é necessária a presença da existência de prova 

inequívoca, o convencimento do juiz da verossimilhança da alegação 

conjugada com o fundado receio do dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório. 2. A tutela antecipatória só pode ser concedida em situações 

de necessidade, quando o indeferimento desta medida consistir na 

denegação de um direito, implicando na efetividade da prestação 

jurisdicional.” (AI 6255527 PR 0625552-7, Tribunal de Justiça do Paraná, 7ª 

Câmara Cível. Relatora: Denise Hammerschmidt. Julgado em 13.04.2010)

(grifei) Posto isso, o deferimento do pleito para cessar a cobrança nos 

vencimentos do requerente é medida que se impõe. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, constato que o caso é de 

deferimento, ante a situação de hipossuficiência da autora em relação a 

parte contrária. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - 

AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de cópia do 

contrato na ação revisional não é motivo suficiente para o indeferimento 

da petição inicial se há possibilidade de apresentação do documento pela 
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parte ré. 2. Ante a clara hipossuficiência do consumidor na relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária para se 

determinar a juntada da cópia do contrato pela instituição financeira ré 

(CDC 6º VIII). 3. Deu-se provimento ao apelo. (20060111080322APC DF, 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 4ª Turma Cível, Relator Sérgio 

Rocha, 06/11/2007 Pág.: 116).” (grifei) Ademais, como já mencionado, o 

cerne da questão se trata de prova negativa, sendo portanto ônus da 

parte requerida comprovar a existência do vinculo jurídico que resultou no 

contrato de cartão de crédito, objeto da lide. Assim, vislumbrando a 

presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, no sentido de determinar que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, cesse os descontos lançados mensalmente nos vencimentos 

do requerente, atinente ao débito oriundo de contrato de cartão de crédito. 

Em caso de descumprimento desta decisão, será aplicada multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. DEFIRO a justiça gratuita neste 

momento, de acordo com a legislação vigente. Remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Gestora 

do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o necessário 

para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta 

Precatória para o convite das partes, se necessário. Restando infrutífera 

a tentativa de conciliação, tornem-me os autos conclusos para 

prosseguimento do feito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 10 

de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31068 Nr: 2309-14.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim INTIMAR a D. 

Advogada DANIELA CAETANO DE BRITO, OAB/MT n° 9880, tendo em vista 

a decisão retro, a qual deferiu o pedido de desarquivamento dos autos 

para fins de extração de cópia, pelo prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135765 Nr: 2020-71.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150, Patrícia Frizzo - OAB:OAB/PR n° 45.74, Simone Alves da 

Silva - OAB:6835/TO, Viniccius Feriato - OAB:OAB/PR n° 43748

 Autos ID N.º 135765

Carta Precatória

Decisão

Vistos, etc.

 Ante a determinação do Juízo deprecante, devidamente colacionada aos 

autos em fls. 146/147, proceda-se a suspensão do leilão designado para o 

dia 15/06/2018, retirando-se o imóvel em referência da hasta pública 

designada, diante da suspensão da ordem de constrição.

 Intimem-se os leiloeiros nomeados.

Retirem-se de circulação eventuais editais de intimação que ainda se 

encontram em vigor.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe do cumprimento da ordem 

enviada a este Juízo deprecado.

Cumpra-se.

Às providências, com urgência.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de Junho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

JUÍZA SUBSTITUTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138605 Nr: 1612-46.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elane Myriawal Masion Karajá, IAmK, KAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Axiawa Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme informações descritas à petição de fl. 28, o executado é 

servidor Público Estadual do Tocantins, exercendo sua profissão a Escola 

Estadual à Aldeia Santa Isabel, deste modo, oficie-se órgão empregador 

para proceder aos descontos dos alimentos vincendos no percentual de 

9,17% (nove inteiro e dezessete por cento) do salário mínimo, devendo 

ser depositados na conta indica à fl. 28, com fundamento ao art. 529, do 

Código de Processo Civil.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação por haver interesse 

de menor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144219 Nr: 1473-60.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Oliveira de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Viana Dari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial eis que presentes os requisitos autorizadores.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. 

Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.

Cite-se e intimem-se, devendo as partes requeridas esclarecerem, no 

prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144322 Nr: 1551-54.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAP, ÁPS, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 sendo, CONDENO o Requerido, ROMILTON RIBEIRO DE SOUZA, ao 

pagamento no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

nacional vigente a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS para os infantes, 

equivalente ao valor atual de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), sem prejuízo do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como saúde, educação, vestuário, entre 

outros.O PAGAMENTO das verbas alimentares, provisórias, deverão ser 

depositados em conta bancária em nome da genitora da infante, a qual 

deverá ser intimada para no prazo de 10 (dez) dias, trazer tal informação 

aos autos. CONCEDO em favor da genitora das crianças, a Sra. GIRLENE 

ABREU PIMENTEL, ora autora, a GUARDA PROVISÓRIA dos filhos 

ÁDHYLA PIMENTEL DE SOUZA e ALISSON PIMENTEL DE SOUZA.Ademais, 

fixo, liminarmente, o direito de visitas de forma que:I – em finais de 

semanas alternados, devendo o requerido, quando possível, haja vista 

que a criança reside em outra cidade, buscar a criança no sábado às 8:00 

horas, e devolvê-la no domingo, as 18:00 horas;II – no dia dos pais a 

criança ficará com o genitor e, por sua vez, no dia das mães ficará com a 

genitora;III – nos anos pares o requerido passará as festividades do natal 

e ano novo com a criança, ficando a requerente com a infante em seu 

aniversário, sendo que nos anos ímpares, essa ordem se inverte. 

DETERMINO com URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do 

presente caso, pela a Secretaria de Assistência Social do Município onde 

a autora reside, enviando a este Juízo o devido Relatório.DETERMINO, 

ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho Tutelar a residência da autora 

para esclarecer a qualidade da relação da dela com o infante e se as 

condições em que ele está sendo criado são adequadas, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o 

devido Relatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 2486-41.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozidelia Barboza Andrade Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 26), ante a ocorrência do 

parcelamento realizado (art. 151, VI do CTN), pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado.

Ultrapassado o prazo, intime-se o Exequente para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo 

entender que houve a integral quitação da dívida.

Por fim, constato que as peças acostadas às fls. 17/18, pertencem a 

autos diversos, assim sendo determino o desentranhamento das 

respectivas peças e que sejam juntadas aos seus devidos processos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21074 Nr: 1978-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Soares da Costa, Alberto Máximo 

Pereira de Novais, Sebastião de Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:13613, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O, Vínícios de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777-A

 Vistos. Defiro e Homologo a desistência da oitiva da testemunha Susykil 

Pereira Amurim, formulada pelo Ministério Público às fls. 229. Declaro 

preclusa a oitiva das testemunhas Roberto Souza Leite, João Batista 

Pereira Aguiar e José de Almeida Santana, uma vez que as defesas foram 

intimadas para apresentarem seus respectivos endereços, ficando 

silentes até a presente data (fls. 266 e 268). Ante as ausências 

registradas, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 07 de maio de 

2019, às 13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. Saem às 

partes presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 64-93.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oscarina de Almeida

 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.

Considerando manifestação de fl. 100 v, bem como o lapso temporal 

percorrido desde a data do requerimento de fl. 99, determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a 

informação do prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144294 Nr: 1529-93.2018.811.0017

 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: MAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com observância ao art. 1º, § 2º 

da Lei n.º 5478/68.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. 

Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.

Cite-se e intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 

10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31134 Nr: 2375-91.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Aldo Rodrigues de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 31134

 Decisão

Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 22 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134180 Nr: 925-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.º ___________

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 13/09/2018, às 

16h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 14 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19988 Nr: 877-57.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanúsia da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora VANÚSIA DA SILVA BARBOSA, no valor de 01 (um) salário mínimo 

nacional, inclusive 13º, em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Para a data de início do benefício, fixo a data da citação, 

consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, na 

hipótese dos autos, deverá ser considerada como data de entrada do 

requerimento administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos 

legais. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 684-66.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 108, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 100/104, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134101 Nr: 870-55.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cleber Theodoro Soares, Getúlio Vagner 

de Jesus Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias sobre a certidão de fl. 73.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 1839-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Marques da Silva, Marlucia Ribeiro Silva Ferreira, 

Jair Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a regularidade do requerimento retro, proceder-se-á a 

retirada dos autos do Arquivo exclusivamente para extração de cópias, 

abrindo-se vistas ao Requerente pelo prazo de 05 (cinco) dias para 

realização do ato. Após, retornar-se-á os autos ao Arquivo, tudo em 

consonância com as normas da CNGC/MT. Sendo assim, IMPULSIONO o 

feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR o D. Advogado 

ACÁCIO ALVES SOUZA, OAB/MT n° 14.724B, para vistas dos autos, 

conforme consignado acima.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4249 Nr: 813-28.2002.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Santa Luzia Agropecuaria S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Rezende, Sérgio Rezende Neves e 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iza Maria Carvalho Rezende 

Prado - OAB:6394-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 
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OAB:3585-A

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR o D. 

Advogado JOÃO BOSCO DE REZENDE, OAB/MT n° 20953/A, da Decisão 

Judicial retro que DEFERIU o pedido de desarquivamento do feito para 

extração de cópias pelo prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 891-60.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Deeconto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

 Cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 45/46, procedendo ao 

apensamento destes autos aos de código 141895.

Ademais, defiro o pedido de dilação de prazo para entrega das chaves do 

imóvel, para quando da realização da audiência de conciliação designada 

nos autos supramencionados em apenso.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144194 Nr: 1453-69.2018.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira, Elizet Domingos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos etc.

Defiro a notificação na forma requerida na inicial.

Efetivada a notificação formal dos requeridos e decorrida o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, na forma do art. 726 do Código de Processo Civil, 

o que a secretaria certificará, entreguem-se os autos ao autor (art. 729 do 

CPC), com ou sem resposta do requerido, independentemente de traslado, 

observadas as formalidades legais no tocante aos registros, anotações e 

baixas.

 Defiro as benesses do artigo 212, §º 2º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144293 Nr: 1528-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFdO, HRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO com URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do 

presente caso, pela a Secretaria de Assistência Social do Município onde 

a autora reside, enviando a este Juízo o devido Relatório.DETERMINO, 

ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho Tutelar a residência da autora 

para esclarecer a qualidade da relação da dela com o infante e se as 

condições em que ele está sendo criado são adequadas, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o 

devido Relatório.OFICIEM-SE a respectiva Secretaria de Assistência Social 

e o respectivo Conselho Tutelar das ordens a eles destinadas. Por 

oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação.CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC).DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43572 Nr: 623-11.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Florênço Ataydes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062/MT

 Certifico e dou fé que, muito embora a D. Advogada da parte autora tenha 

comparecido em audiência, o autor não se fez presente, assim, conforme 

o ocorrido no termo de fls. Retro, esta gestora, seguindo o comando do 

art. 334, sobretudo §§ 3º, 8º e 10 do NCPC, deixou de designar nova 

audiência, devolvendo nesta oportunidade os autos à secretaria para o 

normal prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 1404-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Alcântara de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova.A presunção de veracidade 

da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo mediante 

indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da 

CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.Embora a parte 

autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer princípio 

de prova da alegada ausência de recursos. Em contrapartida, os 

elementos dos autos indicam o contrário. Isso porque trata-se a autora de 

uma empresaria do ramo do varejo, revelando assim uma desproporção ao 

deferimento a justiça gratuita em momento. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.No mais e por fim, nos termos do artigo 321 do 
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NCPC, DETERMINO que a Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos auto comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da 

inicial.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19851 Nr: 739-90.2010.811.0017

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Gulli Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocir Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:3971/MT

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos aduzidos nos presentes 

embargos, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art.487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao 

pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Deixo de 

condenar em honorários, eis que o executado não ofereceu impugnação 

ou apresentou qualquer peça processual no trâmite processual. 

Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia da presente sentença aos 

autos apensos (código n.º 18769) e, após, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144115 Nr: 1383-52.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACS, HKCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO com URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do 

presente caso, pela a Secretaria de Assistência Social do Município onde 

a autora reside, enviando a este Juízo o devido Relatório.DETERMINO, 

ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho Tutelar a residência da autora 

para esclarecer a qualidade da relação da dela com o infante e se as 

condições em que ele está sendo criado são adequadas, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o 

devido Relatório.OFICIEM-SE a respectiva Secretaria de Assistência Social 

e o respectivo Conselho Tutelar das ordens a eles destinadas. Por 

oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação.CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC).DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-96.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEDIMÁ TEIXEIRA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010123-96.2014.8.11.0017. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: KEDIMÁ TEIXEIRA LUZ Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do promovente importa em 

contumácia e extinção do processo. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: 

“Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: III- Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.” E, por excesso de zelo, o artigo 2º da 

Lei 9.099/95 alerta e orienta pela utilização do critério da simplicidade e 

celeridade. Face o exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Novo Código Processual Civil, 

bem como no artigo 51, inciso I e parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Às providencias. São Félix do Araguaia/MT, 13 de Junho de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010122-14.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELITON LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010122-14.2014.8.11.0017. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: JOSÉ ELITON LUZ Vistos, etc.. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do promovente importa 

em contumácia e extinção do processo. Dispõe o artigo 485, inciso III, 

NCPC: “Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: III- Quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.” E, por excesso de zelo, o artigo 2º da 

Lei 9.099/95 alerta e orienta pela utilização do critério da simplicidade e 

celeridade. Face o exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Novo Código Processual Civil, 

bem como no artigo 51, inciso I e parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Às providencias. São Félix do Araguaia/MT, 13 de Junho de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-81.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUVANI BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010124-81.2014.8.11.0017. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: EUVANI BARBOSA DA SILVA Vistos, etc.. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do 

promovente importa em contumácia e extinção do processo. Dispõe o 

artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” E, por 

excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e orienta pela utilização 

do critério da simplicidade e celeridade. Face o exposto, julgo EXTINTA a 

presente, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

Novo Código Processual Civil, bem como no artigo 51, inciso I e parágrafo 

1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com 
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as baixas e anotações de estilo. Às providencias. São Félix do 

Araguaia/MT, 13 de Junho de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106353 Nr: 2440-84.2018.811.0024

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Fátima da Silva Khalaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficio de Registro de Imóveis do Cartório do 1º 

Ofício de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

I- Notifique-se o senhor Oficial do Cartório do 1° Ofício desta Comarca, 

para justificar a negativa de efetuar registro, no prazo de 15 dias.

II- Apresentada a manifestação do Oficial de Registro, com fulcro no art. 

200 da Lei n° 6.015/73, conceda-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

III- Após, tragam os autos à conclusão.

IV- Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63293 Nr: 676-35.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 676-35.2018.811.0098

Código: 63293

Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, servindo-se a cópia, como mandado.

Após o cumprimento, procedam-se as baixas e anotações de estilo, com 

as cautelas legais e devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 24 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 1554-91.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1554-91.2017.811.0098

Código: 62134

Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para a citação, defiro o pedido 

do autor em audiência de conciliação (fl. 31), determinando a citação da 

requerida nos termos anteriores, conforme fls. 19/19v e 29.

 Designo audiência de conci l iação para _____ de 

___________________________________ de 2018, às _____h_____min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 28 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 560-29.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERREIRO EIRELI - ME, Lucimar Guerreiro Santana da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 560-29.2018.811.0098

Código: 63115

Vistos.

Considerando a determinação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu o expediente do dia 28/05/2018, no âmbito 

do Poder Judiciário estadual, através da Portaria n. 724/2018-DGTJ-PRES 

de 25/05/2018, motivado pela escassez de combustíveis provocada pela 

manifestação dos caminhoneiros, torna-se necessária a REDESIGNAÇÃO 

das audiências aprazadas para referida data.

Assim, REDESIGNO para 30 de julho de 2018, às 09h50min, a audiência de 

conciliação outrora aprazada para 28/05/2018, nestes autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 278-88.2018.811.0098

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEM, MEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE MAIKON QUINTÃO DA 

SILVA - OAB:20.275-O, GABRIEL SILVA SOUZA - OAB:19895/O

 Autos: 278-88.2018.811.0098

Código: 62669

Vistos.

Considerando a determinação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu o expediente do dia 28/05/2018, no âmbito 

do Poder Judiciário estadual, através da Portaria n. 724/2018-DGTJ-PRES 

de 25/05/2018, motivado pela escassez de combustíveis provocada pela 

manifestação dos caminhoneiros, torna-se necessária a REDESIGNAÇÃO 

das audiências aprazadas para referida data.

Assim, REDESIGNO para 30 de julho de 2018, às 09h30min, a audiência de 

conciliação outrora aprazada para 28/05/2018, nestes autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63215 Nr: 638-23.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandra Anzorena Severo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT, Banco do 

Brasil S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 638-23.2018.811.0098

Código: 63215

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

proposta por Elizandra Anzorena Severo, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PORTO ESPERIDIÃO-MT e BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos artigos 

98/99 do CPC e da Lei 1.060/50, no que couber, em harmonia com o 

mandamento constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido 

no art. 5º, XXXV, da CRFB.

Designo data para audiência de conciliação em ____ de 

_______________________de 2018, às ____h____min.

 CITEM-SE/intimem-se a parte requerida no endereço acostado nos autos, 

do teor da presente demanda, para comparecer na audiência de 

conciliação acima designada, bem como, se infrutífera e ou frustrada, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPC, observado, no que 

couber, o disposto no art. 183 do CPC.

Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos, 

consoante dispõe o art. 334, CPC.

Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a parte 

requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.

Cientifiquem, na mesma ocasião, as partes que, o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC.

Na data aprazada para a audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62640 Nr: 256-30.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPJ, AMPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 256-30.2018.811.0098

Código: 62640

Vistos.

Considerando o teor da fl. 35, em audiência de conciliação, bem como a 

certidão de fl. 32, quanto ao prazo para cumprimento de precatórias, 

DEFIRO o pedido autoral e redesigno audiência de conciliação para ____ 

de ____________________________ de 2018, às ____h____ min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62640 Nr: 256-30.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPJ, AMPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 256-30.2018.811.0098

Código: 62640

Vistos.

Considerando o teor da fl. 35, em audiência de conciliação, bem como a 

certidão de fl. 32, quanto ao prazo para cumprimento de precatórias, 

DEFIRO o pedido autoral e redesigno audiência de conciliação para ____ 

de ____________________________ de 2018, às ____h____ min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 146-31.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onivaldo Alves Taveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Valeria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 146-31.2018.811.0098

Código: 62459

Vistos.

Em análise inicial dos autos, após recolhimento e juntada das custas, 

observo preenchido os requisitos (art. 319 e 320 do CPC), que não é o 

caso de improcedência liminar da demanda (art. 332 do CPC), nem de 

indeferimento (art. 330 do CPC), observado os art. 574 e ss. do CPC razão 

pela qual recebo a missiva inaugural.

Designo audiência de conciliação para o dia_____ de 

_________________________________ de 2018, às _____h_____min.

CITE-SE a parte Requerida, nos endereços acostados nos autos para 

comparecer à audiência ora designada, nos termos do art. 334 CPC, bem 

como, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências quanto à revelia, art. 

344 do CPC.

Caso não haja interesse na realização da audiência conciliatória, deverá a 

parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar-se nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62550 Nr: 197-42.2018.811.0098

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Estevam de Lacerda, Anderson Lacerda Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, 

Espólio de Elizeu Estevam de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE GOMES ALVARENGA - 

OAB:16658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 197-42.2018.811.0098

Código: 62550

Vistos.

MOYSES ESTEVAM DE LACERDA e ANDERSON LACRDA PASSOS, 

ajuizaram a presente ação de divisão de terras particulares c/c extinção 

de condomínio e pedido liminar, em desfavor do ESPÓLIO DE ELIZEU 

ESTEVAM DE LACERDA, tendo como inventariante Pamela Lorraine 

Magalhaes de Lacerda, todos qualificados nos autos.

Em análise inicial dos autos, juntada as custas, observo preenchido os 

requisitos (art. 319 e 320 do CPC), que não é o caso de improcedência 

liminar da demanda (art. 332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do 

CPC), observado os art. 574 e ss. do CPC razão pela qual recebo a 

missiva inaugural.

Designo audiência de conciliação para o dia_____ de 

_________________________________ de 2018, às _____h_____min.

Quanto ao pedido de tutela antecipada, compulsando os autos, no 

momento não vislumbro preenchido os requisitos necessários (art. 300 do 

CPC), autorizadores de sua concessão, logo, por ora, INDEFIRO o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela, recomendando-se, a priori, o crivo do 

contraditório.

Todavia, consigno que o instituto da tutela antecipada poderá ser 

apreciada e modificada a qualquer tempo no curso da lide.

CITE-SE a parte Requerida, na pessoa da Inventariante, nos endereços 

acostados nos autos para comparecer à audiência ora designada, nos 

termos do art. 334 CPC, bem como, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as 

advertências quanto à revelia, art. 344 do CPC.

Caso não haja interesse na realização da audiência conciliatória, deverá a 

parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar-se nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51676 Nr: 1173-59.2012.811.0098

 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: JdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1173-59.2012.811.0098

Código: 51676

Vistos.

Trata-se de ação de regulamentação de guarda com pedido de alimentos, 

ajuizada por JUCILENE DE FREITAS em face de CLAUDINEI MARIANO, 

todos qualificados nos autos.

Conforme petição de fl. 73/74, o patrono da Requerente pugna pela 

extinção do feito, alegando aparente abandono pela autora, tendo em vista 

que há mais de 04 (quatro) anos perdeu o contato com a requerente.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público às fls.76/76v, expressou 

concordância com o pleito do causídico da Requerente.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pleito em epígrafe merece guarida, 

haja vista as inúmeras tentativas em localizar a Requerente para 

garantir-lhe a devida tutela jurisdicional, procedimento que em todas as 

oportunidades restou inexitosa.

 É cediço que em situações como a que ora se apresenta, ante a inércia 

do autor, resta caracterizado o abandono dos autos, materializando-se 

uma forma indireta de desistência, por assim dizer, logo, a extinção é 

medida que se impõe.

Diante do exposto nos autos, ante a inércia e abandono material por parte 

Requerente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, II, III, do Código de Processo Civil, em 

harmonia com o parecer do Ministério Público.

Por consequência, revogo as liminares deferidas nos autos (fls. 18/20 e 

57/58), determinando o recolhimento de eventuais mandados em aberto.

 Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Sem custas, considerando a gratuita outrora concedida.

Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53271 Nr: 1328-28.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM, JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1328-28.2013.811.0098

Código: 53271

Vistos.

Defiro o pedido das partes, conforme consta de fls. 87/91, quanto à 

realização de nova audiência, tendo em vista a informação atualizada dos 

endereços.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia ______ de 

___________________________ de 2018, às ______h______min.

Citem-se/Intimem-se as Partes, nos termos do art. 695 do CPC, nos 

endereços de fls. 88-90, com antecedência de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, se 

infrutífera e ou frustrada a conciliatória, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50107 Nr: 1293-39.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pinto de Miranda
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 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: 1293-39.2011.811.0098

Código: 50107

Vistos.

Considerando a discordância das partes quanto ao valor dos cálculos, 

bem como a sua discrepância, remeta-se os autos ao Contador Judicial 

para elaboração de nova atualização nos termos da sentença/acordão 

constante dos autos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52731 Nr: 824-22.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Marcelo Zaina de Oliveira - OAB:15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 824-22.2013.811.0098

Código: 52731

Vistos.

O Exequente às fls. 90/90-v, requer a suspensão do feito até 27/12/2018, 

em cumprimento à determinação da lei 13.340/16, que determinou a 

prorrogação do débito exequendo.

Diante do exposto, determino a suspensão do feito nos termos em 

epígrafe, com fundamento no artigo 313 e 921, do Código de Processo 

Civil.

Findo o prazo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

adimplemento e consequente extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 31 de Maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52454 Nr: 574-86.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Izidoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 574-86.2013.811.0098

Código: 52454

Vistos.

Considerando decisão do Supremo Tribunal Federal e entendimento do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem como a juntada do 

indeferimento administrativo (fls.90/92), certifique-se a Secretaria quanto à 

intimação e decurso de prazo para apresentar a contestação de mérito 

mediante a juntada da referida negativa.

Sendo constatada a ausência de notificação da Requerida, para evitar 

futuras alegações de nulidades, em prestigio à celeridade e economia 

processual, determino seja procedida a intimação da autarquia requerida 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63410 Nr: 751-74.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20135, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 751-74.2018.811.0098

Código: 63410

Vistos.

SILVANE MOTA, devidamente qualificado na peça basilar ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando auxilio doença e aposentadoria por invalidez, a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e tutela de 

urgência.

Sustenta em apertada síntese, ter sido diagnosticada com as 

enfermidades de transtornos depressivo recorrente, episódio psicóticos 

grave (CID 10-F33.3); Transtorno de pânico – ansiedade paroxística 

episódica (CID 10-F41.0) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 

10-F41.2), alega possuir a condição de segurado especial (rural), e que 

atualmente encontra-se incapacitado para exercer qualquer trabalho para 

seu próprio sustento, tendo em vista os constantes tratamentos 

psiquiátricos.

Requer provar as alegações por todos os meios de prova, especialmente 

a testemunhal e perícia médica, e ao final seja julgada procedente a 

presente demanda, concedendo a aposentadoria por invalidez em favor 

do autor.

Juntou os documentos de fls. 15-38.

É o breve relato.

 Decido.

Da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, mormente por não possuir renda mensal fixa conforme 

documentos acostados aos autos.

Logo, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 98 e 99 do 

CPC, bem como o disposto na lei 1.060/1950, em harmonia com o 

mandamento constitucional de livre acesso ao judiciário, conforme 

inteligência do artigo. 5º, XXXV, da Carta Magna, ante a declaração da 

parte hipossuficiente, elemento suficiente – a priori - para caracterizar a 

presunção de veracidade, bem como a ausência nos autos de indícios em 

sentido contrario,

 Da tutela de urgência.

A parte autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado.

 Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 300 do CPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora).

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado.

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito.

Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra processual que 

autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória quando convicto da 

verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em sede de cognição 

sumária, própria das decisões que postergam a participação em 

contraditório, se convence que a probabilidade do direito pertencer ao 

requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando de um juízo 

pertinente ao próprio julgamento da lide.
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Da análise dos autos, observa-se que a autora, mesmo que 

temporariamente, fora diagnosticada portadora de transtornos depressivo 

recorrente, episódio psicóticos grave (CID 10-F33.3); Transtorno de 

pânico – ansiedade paroxística episódica (CID 10-F41.0) e Transtorno 

misto ansioso e depressivo (CID 10-F41.2), resultados extraídos de 

exames e atestados médicos acostados aos autos.

Denota-se pelas informações prestadas nos autos que a parte requerente 

encontra-se, a priori, incapacitada para desenvolver atividades 

laborativas, o que o impede de manter seu próprio sustento.

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito.

Além de alegar que as doenças que possui são incapacitantes, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação.

Calha assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer o 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da 

própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo haver piora 

substancial do seu quadro clínico.

De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte 

requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória em 

comento, imediatamente, de forma a resguardar o seu direito fundamental 

à vida com dignidade.

Ademais, ressalta-se que a tutela de urgência pode ser modificada a 

qualquer tempo durante a marcha processual.

Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo Código de 

Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada 

como pressuposto negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz 

só poderá conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, 

denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto probatório 

suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in 

mora.

Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual teria por 

objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela pretendida. 

Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento das 

regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no 

intuito de se fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na 

Constituição da República.

Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos legais e 

necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e com 

esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido da Tutela 

de urgência, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro 

Social conceda o benefício de Auxílio Doença à parte autora, desde a data 

do indeferimento administrativo, ou seja, 02/03/2018, sob pena de multa 

diária a ser fixada em caso de descumprimento.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada.

 Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.

 Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Da perícia médica

Após, deverá a Secretária deste Juízo, proceder com o agendamento da 

perícia médica.

 Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.

Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Deverá a Secretária desta Vara, agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.

 Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, 

incisos e parágrafos, todos do CPC.

Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da 

Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual 

seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo 

único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do 

Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento 

junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito.

 Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da 

parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51300 Nr: 805-50.2012.811.0098

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A

 Autos: 805-50.2012.811.0098

Código: 51300

Vistos.

Considerando as alegações expostas na Exceção de Pré-executividade 

apresentada, bem como as certidões de fls. 107 e 114, certifique-se a 

Secretaria, para informar os nomes dos advogados para os quais foram 

destinadas/realizadas as publicações e intimações quanto à sentença de 

fls. 91-106 e respectiva execução/cumprimento de sentença conforme 

despacho de fl. 113, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para decisão.

Intime-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.: 29299 Nr: 348-86.2010.811.0098

 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: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS, FdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1549-06.2016.811.0098

Código: 59404

Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios através de Certidão de 

Crédito com pedido de expedição de RPV, proposta por OTÁVIO SIMPLÍCIO 

KUHN em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Exequente juntou petitório de fls.37, requerendo a penhora online via 

BACENJUD, sob a alegação da dispensa de aplicação de juros e 

atualização monetária, bem como a ausência de oposição de embargos 
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por parte da Executada (fl. 36).

Entendo que a pretensão do Exequente não merece prosperar, posto que 

o pleito ofende o procedimento para pagamento de valores oriundos de 

decisões judiciais impostos à Fazenda Pública, conforme determina o art. 

100, §3º, da CRFB e art. 910, § 1º, do CPC.

Neste sentido, o entendimento do STF:

Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de 

recurso extraordinário que impugna acórdão que indeferiu o pedido de 

penhora on line em execução de pequeno valor contra a Fazenda Pública. 

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, 

da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral 

da matéria. No mérito, alega-se violação ao artigo 5º, LV, XXXV; e 100, § 

3º, do texto constitucional. A recorrente alega que o acórdão recorrido 

violou a Constituição, pois negou o prosseguimento da execução por meio 

de penhora on line. Decido. O recurso não merece prosperar. Afigura-se 

incabível a penhora na hipótese dos autos. A pretensão do recorrente 

viola o rito previsto para as execuções de pequeno valor contra a 

Fazenda Pública, estabelecido no artigo 100, § 3º, da Constituição Federal. 

Ademais, verifica-se que não houve sequer alegação de quebra de ordem 

dos precatórios. Cito, a propósito, os AI-AgR 598.790, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, DJe 25.11.2010; AI-AgR 589.584, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 

24.9.2010, este último assim do: CONSTITUCIONAL. SENTENÇA 

MANDAMENTAL. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE 

PRECATÓRIO. BLOQUEIO DE RENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

sistema de precatório instituído pela Constituição Federal não exclui o 

pagamento realizado pela Fazenda Pública decorrente de descumprimento 

de sentença de natureza mandamental. Incabível no caso, portanto, o 

bloqueio de renda pública. 2. Agravo regimental improvido. Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF e 557, caput, do 

CPC). Publique-se. Int.. Brasília, 21 de junho de 2013.Ministro Gilmar 

Mendes Relator Documento assinado digitalmente). (STF - ARE: 753887 

RJ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2013, Data 

de Publicação: DJe123 DIVULG 26/06/2013 PUBLIC 27/06/2013)

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora online pleiteado pelo Exequente.

Todavia, considerando o decurso de prazo, sem oposição dos embargos 

à execução, conforme certidão de fl. 36, HOMOLOGO os valores 

apresentados na exordial, no montante de R$ 23.042.32 (vinte e três mil 

quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) e por consequência, 

determino que seja expedido ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 03 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59404 Nr: 1549-06.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Simplício Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1549-06.2016.811.0098

Código: 59404

Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios através de Certidão de 

Crédito com pedido de expedição de RPV, proposta por OTÁVIO SIMPLÍCIO 

KUHN em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Exequente juntou petitório de fls.37, requerendo a penhora online via 

BACENJUD, sob a alegação da dispensa de aplicação de juros e 

atualização monetária, bem como a ausência de oposição de embargos 

por parte da Executada (fl. 36).

Entendo que a pretensão do Exequente não merece prosperar, posto que 

o pleito ofende o procedimento para pagamento de valores oriundos de 

decisões judiciais impostos à Fazenda Pública, conforme determina o art. 

100, §3º, da CRFB e art. 910, § 1º, do CPC.

Neste sentido, o entendimento do STF:

Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de 

recurso extraordinário que impugna acórdão que indeferiu o pedido de 

penhora on line em execução de pequeno valor contra a Fazenda Pública. 

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, 

da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral 

da matéria. No mérito, alega-se violação ao artigo 5º, LV, XXXV; e 100, § 

3º, do texto constitucional. A recorrente alega que o acórdão recorrido 

violou a Constituição, pois negou o prosseguimento da execução por meio 

de penhora on line. Decido. O recurso não merece prosperar. Afigura-se 

incabível a penhora na hipótese dos autos. A pretensão do recorrente 

viola o rito previsto para as execuções de pequeno valor contra a 

Fazenda Pública, estabelecido no artigo 100, § 3º, da Constituição Federal. 

Ademais, verifica-se que não houve sequer alegação de quebra de ordem 

dos precatórios. Cito, a propósito, os AI-AgR 598.790, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, DJe 25.11.2010; AI-AgR 589.584, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 

24.9.2010, este último assim do: CONSTITUCIONAL. SENTENÇA 

MANDAMENTAL. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE 

PRECATÓRIO. BLOQUEIO DE RENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

sistema de precatório instituído pela Constituição Federal não exclui o 

pagamento realizado pela Fazenda Pública decorrente de descumprimento 

de sentença de natureza mandamental. Incabível no caso, portanto, o 

bloqueio de renda pública. 2. Agravo regimental improvido. Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF e 557, caput, do 

CPC). Publique-se. Int.. Brasília, 21 de junho de 2013.Ministro Gilmar 

Mendes Relator Documento assinado digitalmente). (STF - ARE: 753887 

RJ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2013, Data 

de Publicação: DJe123 DIVULG 26/06/2013 PUBLIC 27/06/2013)

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora online pleiteado pelo Exequente.

Todavia, considerando o decurso de prazo, sem oposição dos embargos 

à execução, conforme certidão de fl. 36, HOMOLOGO os valores 

apresentados na exordial, no montante de R$ 23.042.32 (vinte e três mil 

quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) e por consequência, 

determino que seja expedido ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 03 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53989 Nr: 528-63.2014.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUPITER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 528-63.2014.811.0098

Código: 53989

Vistos.

Trata-se de ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT, em face de MANOEL JUPITER NETO, todos 

devidamente qualificados e representados nos autos.

Alega o autor, em suma, que é credor dos requeridos em contrato de 

concessão de crédito pré-aprovado nº B31330018-4, porém, o devedor 

não teria cumprido com o adimplemento da obrigação, perfazendo um 

crédito corrigido no valor de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta 

reais), juntando com a exordial os documentos de fls. 09-44.

Regularmente citado, o requerido não apresentou quedou-se inerte, não 

apresentando nenhuma resistência à pretensão autoral, tampouco efetuou 

o pagamento, conforme certificado às fls. 75, razão pela qual o Autor 

pugna pelo prosseguimento do feito e consequente constituição do título 

executivo, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC.
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É o relatório.

Fundamento e decido.

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, posto que desnecessária a produção de provas.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina:

Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514).

No presente caso, não se vislumbra necessidade de maiores lucubrações 

à resolução da demanda, tendo em vista que:

 “A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de 

agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em 

nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força 

de título executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª 

Turma).

 Neste sentido, o magistério de ERNANE FIDELIS:

 “O documento escrito mais comum do título monitório é o que vem 

assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo 

dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou não da 

causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, às 

vezes, o próprio teor das disposições contratuais faz presumir que certas 

formas escritas, embora não contendo assinatura do devedor, revelem 

certeza e liquidez processuais da obrigação. A duplicata mercantil sem 

aceite só tem executividade quando há prova do contrato e do 

recebimento da mercadoria, mas, na pressuposição de que ela nunca se 

expede sem que haja negócio comercial, sua emissão faz considerar-se a 

existência da dívida em dado momento, embora falte ao título à 

executividade”. (Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, pág. 41, ed. 

1996).

Portanto, dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil que "a ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro;...", concluindo-se daí que 

constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e 

determinado.

Assim, o inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer 

justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto contributo 

documental apresentado pelo requerente, verifico preenchidos os 

requisitos do art. 700, do CPC, sendo de rigor a procedência do pleito 

monitório.

De toda sorte, houve o empréstimo financeiro pelo autor em benefício do 

requerido, o contrato que subsidia a pretensão monitória, conquanto não 

seja cabível e adequada a discussão da chamada “causa debendi”, teve 

sua origem devidamente comprovada e atrelada a fatos históricos 

concretos, constituindo, portanto, título hábil à propositura da monitória, 

devendo o réu satisfazer os débitos oriundos dos contratos pactuado nos 

termos nele expresso como sendo o real e devido valor financeiro da 

dívida.

Com essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da 

dívida discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção 

monetária a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da 

citação.

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória, e por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 10.150,00 (dez mil cento e 

cinquenta reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do 

INPC a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação ou comparecimento espontâneo aos 

autos.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processual e 

honorário advocatício, 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.

Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 

702, do Código de Processo Civil).

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o 

trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha 

demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi dos 

arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos do Código de Processo 

Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 02 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60246 Nr: 499-08.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lino Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 499-08.2017.811.0098

Código: 60246

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 24, para tanto SUSPENDO o presente feito pelo prazo 

de 06 (seis) meses.

 Decorrido o prazo, certifique-se, intime-se o Autor para integral 

cumprimento do despacho de fls. 22, com observância à petição e fl. 23, a 

qual será analisada após o termino da suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23543 Nr: 24-38.2006.811.0098

 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: Joaquim Lino Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 24-38.2006.811.0098

Código: 23543

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 200.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55933 Nr: 560-34.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 560-34.2015.811.0098

Código: 55933

Apenso: 54881

Vistos.

MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO opõe embargos à execução em 

desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

qualificados nos autos.

Sendo tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, Recebo os 

presentes embargos para discussão, suspendendo o curso do processo 

principal (código 54881).

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30387 Nr: 1440-02.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Valdelito Lucas de Souza, Gilnei Fernando Simões, 

Odimilson Francisco Simões, Vilmar Batista de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1440-02.2010.811.0098

Código: 30387

Vistos.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por LUIZ CARLOS DE BARROS 

em face de BENEDITO SÉRGIO SIMÕES e outros, todos qualificados nos 

autos, referente imóvel rural localizado neste Município de Porto 

Esperidião/MT.

Instada a manifestar-se, a União, demonstrando interesse, pugnou pela 

extinção do feito ou declínio de competência e consequente remessa dos 

autos à Justiça Federal para a devida manifestação de fato e de direito.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou o parecer Ministerial à fl. 104, 

recomendando a necessária remessa à Justiça Federal, mediante 

declaração de incompetência deste Juízo, destacando a observância da 

súmula 150 do STJ.

É o breve relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pleito da União merece acolhimento, 

conforme preceitua a aludida súmula 150 do STJ:

Súmula 150 - Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de 

interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

Autarquias ou Empresas públicas.

Desta feita, conforme bem ponderado pelo Ministério Público em seu 

parecer encartado às fls. 104, por se tratar de demanda cuja natureza é 

indispensável a manifestação de fato e de direito pela União.

Diante do exposto, declaro incompetente este Juízo e por consequência 

DECLINO da competência para o processamento dos presentes autos, 

pelo que os mesmos deverão ser imediatamente remetidos à Justiça 

Federal competente.

Procedam-se as devidas anotações e baixas.

Às providências. Expediente necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30368 Nr: 1421-93.2010.811.0098

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 

10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1421-93.2010.811.0098

Código: 30368

Vistos.

Certifique-se a Secretaria deste Juízo, após análise, quanto a 

tempestividade da contestação, tendo em vista a preliminar suscitada pela 

Requerente (fls. 62/63), não obstante a certidão de fl. 57, a qual deverá 

ser ratificada ou não, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto aos honorários fixados por ocasião da nomeação, consigno que 

os mesmos serão reavaliados e arbitrados ao final do processo, utilizando 

como referência a tabela da OAB/MT, observada a peculiaridade do caso.

Os demais pedidos, serão apreciados após o parecer do Ministério Público 

e respectiva certificação da Secretaria.

Vistas ao Ministério Público a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, com urgência.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31346 Nr: 842-14.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Autos: 842-14.2011.811.0098

Código: 31346

Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de Mato Grosso, em face de LATICINIOS MUTUM 

LTDA, todos qualificados nos autos.

Tendo em vista a frustração na citação do devedor, foi nomeado curador 

especial, o qual manifestou nos autos às fls. 50-52, pugnando pela 

extinção do feito com fundamento na lei 12.514/11 por tratar-se de valor 

inferior a 04 (quatro) anuidades, ou, a citação por edital no caso não 

acolhimento do pleito do devedor.

O Exequente, às fls. 61-65, requer a complementação do polo passivo, 

mediante a inclusão do sócio da Executada, haja vista já constar da CDA 

exequenda.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão o pleito do Exequente, 

portanto DEFIRO o pedido de fl. 61-65, para tanto DETERMINO a inclusão 

do sócio ÉLIO GONÇALVES CARNEIRO, no polo passivo da presente 

ação, tendo em vista constar já constar da CDA exequenda.

Proceda-se as devidas alterações nos autos e no sistema apolo.

Consigno que o referido sócio, doravante na qualidade de 

executado/devedor, deverá ser destinatário de todos os atos 

processuais.

Quanto à pretensão do Executado, entendo que no presente caso, o pleito 

não merece prosperar, posto que não abrangido pela lei invocada em sua 

defensiva (Lei 12.514/11).

Conforme bem explicou o nobre causídico peticionante, a referida norma 

em epigrafe, traz em seu bojo a vedação de ajuizamento (execução fiscal) 

quando os valores deduzidos em juízo forem compostos pela somatória de 

quantidade inferior a 04 (quatro) anuidades inadimplentes, impondo-se a 

extinção do feito.

Entretanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

ao apreciar a matéria em sede de recurso repetitivo, a aplicabilidade da lei 

12.514/11 em baila, só produzirá efeitos para as execuções ajuizadas 

após a edição da presente norma.
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Neste sentido, importante transcrever a ementa do citado julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPRESENTATIVO 

DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. INAPLICABILIDADE ÀS 

AÇÕES EM TRÂMITE. NORMA PROCESSUAL. ART. 1.211 DO CPC. 

"TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS". PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM. 1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as 

teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, 

bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente 

fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da 

Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 

do CPC. 2. É inaplicável o art. 8º da Lei nº 12.514/11 ("Os Conselhos não 

executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 

(quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica 

inadimplente") às execuções propostas antes de sua entrada em vigor. 3. 

O Art. 1.211 do CPC dispõe: "Este Código regerá o processo civil em todo 

o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão 

desde logo aos processos pendentes". Pela leitura do referido dispositivo 

conclui-se que, em regra, a norma de natureza processual tem aplicação 

imediata aos processos em curso. 4. Ocorre que, por mais que a lei 

processual seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, 

deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por inúmeros 

atos. Tal entendimento nos leva à chamada "Teoria dos Atos Processuais 

Isolados", em que cada ato deve ser considerado separadamente dos 

demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre 

ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é 

aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação do 

Princípio tempus regit actum. Com base neste princípio, temos que a lei 

processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a 

incidência da lei nova não gera prejuízo algum às parte, respeitando-se a 

eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e 

entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no 

caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da 

nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não 

serão atingidos. 5. Para que a nova lei produza efeitos retroativos é 

necessária a previsão expressa nesse sentido. O art. 8º da Lei nº 

12.514/11, que trata das contribuições devidas aos conselhos 

profissionais em geral, determina que "Os Conselhos não executarão 

judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes 

o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente". O 

referido dispositivo legal somente faz referência às execuções que serão 

propostas no futuro pelos conselhos profissionais, não estabelecendo 

critérios acerca das execuções já em curso no momento de entrada em 

vigor da nova lei. Dessa forma, como a Lei nº. 12.514/11 entrou em vigor 

na data de sua publicação (31.10.2011), e a execução fiscal em análise 

foi ajuizada em 15.9.2010, este ato processual (de propositura da 

demanda) não pode ser atingido por nova lei que impõe limitação de 

anuidades para o ajuizamento da execução fiscal. 6. Recurso especial 

parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC 

e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1404796 SP 2013/0320211-4, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

26/03/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/04/2014). 

(Destaquei).

No presente caso, a execução foi proposta em 11/02/2011, portanto 

anterior à data de inicio da vigência da lei esposada, a qual se deu em 

31/10/2011.

 Assim, INDEFIRO o pedido de extinção da execução pleiteado pelo 

Executado, bem como o requerimento para citação via edital, posto que tal 

intento já ocorrera, conforme consta de fl. 44, implicando em preclusão 

consumativa.

Notifique-se o Exequente para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender d direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão/extinção/arquivamento.

Decorrido o prazo sobredito, certifique-se e faça-se concluso para 

decisão.

Intime-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.: 53899 Nr: 441-10.2014.811.0098

 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: 441-10.2014.811.0098

Código: 53899

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferia à fl. 38, expedindo-se a respectiva certidão 

de crédito com as alterações corretivas elencadas às fls. 29-31, 

fazendo-se constar o total de 20 (vinte) URH e respectivo valor monetário, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, notifique-se o Exequente para manifestar-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 30 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 1057-82.2014.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fransérgio de Souza Barbeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bueno - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 1057-82.2014.811.0098

Código: 54663

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferia no feito em apenso sob o código 53899.

Intime-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.: 19542 Nr: 46-67.2004.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Porto Esperidião/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 46-67.2004.811.0098

Código: 19542

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 39, bem como a sentença que julgou extinto 

o presente feito (fls. 36/36v), certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se ao arquivo com a baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60762 Nr: 2035-14.2011.811.0050

 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: EVdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos: 2035-14.2011.811.0050

Código: 60762

Vistos.

Notifique-se o douto Ministério Público Estadual para manifestação, 

conforme inteligência dos artigos 178 e 698 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53049 Nr: 1122-14.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Trava Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1122-14.2013.811.0098

Código: 53049

Vistos.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido no feito, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 28 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58840 Nr: 1099-63.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1099-63.2016.811.0098

Código: 58840

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rozinha Arce da Silva 

requerendo seja sanada omissão quanto aos honorários advocatícios do 

causídico nomeado para patrocinar os interesses da Requerente.

Afirma que a sentença que julgou extinto o feito (fls. 48), não abordou os 

honorários advocatícios, tendo em vista a nomeação de fl. 11, ante a 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca.

Requer seja sanada a omissão para que seja fixado o valor dos 

honorários advocatícios a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual.

Decido.

Dispõe o artigo 1.022 Código de Processo Civil que cabem Embargos de 

Declaração quando houver na sentença obscuridade ou contradição e 

quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz.

Vislumbro na sentença proferida omissão quanto a fixação dos honorários 

advocatícios, sendo cabíveis, desta forma, os presentes Embargos de 

Declaração.

Posto isso, julgo PROCEDENTE os Embargos de Declaração interpostos 

para que fique constando na sentença proferida, às fls. 48, o seguinte 

complemento:

“Tendo em vista a nomeação de fl. 11, arbitro os honorários advocatícios 

no equivalente a 03 (três) URH, com referencia à tabela XI da OAB/MT, em 

favor do douto advogado Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva – OAB/MT 

22.102, expedindo-se a respectiva certidão de crédito.”

Considerando que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para 

a interposição de recurso (artigo 1.026, CPC), intime-se as partes para 

que tenham ciência da presente decisão.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 1511-57.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdS, JEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº1511-57.2017.811.0098.

CÓDIGO Nº. 62030.

Vistos.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar quanto ao aditamento da 

peça basilar encartada às fls. 33/34, tendo em vista tratar-se de interesse 

de incapaz.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57534 Nr: 149-54.2016.811.0098

 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, 

CLAUDINÉIA VALLANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, PATRICK DE ARAUJO AYALA - OAB:

 AUTOS Nº149-54.2016.811.0098.

CÓDIGO Nº. 57534.

Vistos.

Considerando a sentença de fl. 136, DEFIRO o cancelamento de quaisquer 

bloqueios que tenham sido determinados por este juízo, bem como, 

determino a devolução dos valores então bloqueados ao Fundo Estadual 

de Saúde, conforme solicitado pela parte requerida à fl. 139.

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.: 56919 Nr: 1185-68.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº1185-68.2015.811.0098.

CÓDIGO Nº. 56919.

Vistos.
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Consigo que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011)”.

Ressalte que, comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se 

localizar os réus, tendo as possibilidades de localização pelas partes se 

esgotado e, nos moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de 

Processo Civil, poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de 

situação excepcional.

 No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter envidado 

esforços no sentido de localizar o endereço da requerida, tampouco de 

terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido de fls. 127/128.

Assim, intime-se o exequente para dar o devido impulsionamento no feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo 

Civil.

 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.: 53997 Nr: 513-94.2014.811.0098

 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: Gerson Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº513-94.2014.811.0098.

CÓDIGO Nº. 53997.

Vistos.

Considerando que entre a data do petitório de fl. 118 e deste despacho já 

se passaram mais de 30 (trinta) dias, prazo este então requerido pela 

parte autora, determino que seja realizada sua intimação para requerer o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53330 Nr: 1388-98.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anézia Queiroz de Freitas, Maria Aparecida Rodrigues, 

Lucia Helena Rodrigues Braga, Benedito Braga, Vinícius Castro Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Castro Cintra - 

OAB:10044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 Autos: 1388-98.2013.811.0098

Código: 53330

Vistos.

Inicialmente, destaco a existência da Exceção de Suspeição – autos nº 

64-34.2017.811.0098 – código 59609, ajuizada por ÁUREO MARCOS 

RODRIGUES, em face desta magistrada.

Fora proferida decisão por esta julgadora em 03/03/2017, nos autos de 

suspeição em epígrafe, não reconhecendo a suspeição alegada, 

oportunidade na qual destacou-se, ainda, que as alegações do Excipiente 

não se amoldavam a nenhum dos requisitos legais da suspeição, em 

especial, o artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

" I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa 

antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das 

partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender 

às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 

terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das 

partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem 

necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta 

aceitação do arguido."

Assim, determinou-se a remessa do respectivo feito (exceção de 

suspeição - 59609) ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

competente para apreciação e julgamento.

Não obstante o firme posicionamento desta magistrada quanto a decisão 

ora mencionada, em juízo de cautela, entendo prudente aguardar o 

desfecho final da aludida exceção de suspeição pelo e. Tribunal de 

Justiça, para novas atuações nos autos em que o Excipiente seja parte.

Portanto, aguarde-se o julgamento da Exceção de Suspeição, código 

59609, em trâmite na instância superior, após o retorno dos autos, 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 1450-46.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Firmino Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Odenor Campos Nunes, Gemivaldo Santos de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 AUTOS Nº1450-46.2010.811.0098.

CÓDIGO Nº. 30397.

Vistos.

Considerando que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, indefiro o 

petitório de fls. 124/125, devendo a parte requerente colacionar aos autos 

as informações necessárias à diligencia a ser realizada.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53468 Nr: 55-77.2014.811.0098
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos: 55-77.2014.811.0098

Código: 53468

Vistos.

Trata-se de procedimento onde se apura a prática de ato infracional 

perpetrado, em tese, pelo adolescente Mateus dos Santos Rodrigues.

O Ministério Público apresentou proposta de remissão pura e simples ao 

adolescente, haja vista o término da menoridade penal do infrator, 

conforme fl. 108.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

 O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê expressamente a 

possibilidade da concessão, pelo Ministério Público, de remissão, com a 

aplicação de quaisquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação 

em regime de semiliberdade e a internação, como forma de exclusão do 

processo (artigos 126 e 127).

 No mesmo sentido dispõe o artigo 128 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (lei 8069/90):

 Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista 

judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente 

ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.

Nestes autos, o Ministério Público fundamentou seu pedido na maioridade 

penal atingida durante o curso do processo, somado ao fato de o ato 

infracional praticado não ser de grande gravidade, a justificar a negativa 

da remissão.

No caso vertente, revela-se adequada a medida proposta pelo d. Parquet, 

razão pela qual, com fulcro nos artigos 181 e 180, II, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a remissão pura e simples proposta ao 

adolescente, sem a aplicação de medida socioeducativa, por 

consequência, julgo extinta a punibilidade do infrator Mateus dos Santos 

Rodrigues.

Sem custas, nos termos do ECA.

Notifique-se o Ministério Público.

 Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de maio de 2108.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 396-06.2014.811.0098

 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: Jesus Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes a 

manifestar acerca do laudo pericial no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 982-38.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos:982-38.2017.811.0098

Código: 61109

Vistos.

Trata-se de pedido de ação de reconhecimento de união estável post 

mortem, ajuizada por IVETE CHAVES DE SOUZA, em face de IRENE DE 

PAULA MENDES, herdeira do suposto companheiro falecido Sr. GONÇALO 

DE PAULA MENDES, todos qualificados nos autos.

Em sede de contestação, a Requerida alega incompetência deste juízo, 

nos termos do art. 53 do CPC, pugnando pelo declínio ao Juízo da Comarca 

de Cáceres/MT.

É a síntese do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste à Requerida quanto a 

fixação da competência nos termos mencionados na peça contestatória.

Diante desse contexto fático, tem-se que o foro competente para atuar 

neste feito é o do local do Requerido, nos termos do art. 53 do CPC, a 

saber:

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do 

casal; (destaquei).

Não obstante as alegações da autora em sua impugnação à contestação, 

entendo que os fatos narrados quanto à suposta paternidade do de cujus, 

é fato ainda controverso, conforme se afere pela própria existência da 

ação de investigação de paternidade, ainda pendente de julgamento.

Portanto, entendo que este Juízo se afigura incompetente para a presente 

tutela jurisdicional pleiteada, competindo tal incumbência ao d. Juízo da 

Comarca de Cáceres/MT.

 Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 53 do CPC, 

DECLARO INCOMPETENTE este Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, como corolário determina a remessa dos autos à Comarca de 

Cáceres/MT.

Procedam-se com as respectivas baixas no livro de registro de feitos e no 

Cartório Distribuidor.

Intimem.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59234 Nr: 1431-30.2016.811.0098

 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): Anésio Berthi, MERCEDES ROMA BERTHI, 

Cacilda Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1431-30.2016.811.0098

Código: 59234

Vistos.

Acolho o pedido de exclusão do patrono peticionante às fls. 81/81v.

Promova-se a devida alteração nos autos e sistemas para constar novo 

causídico Dr. Adriano Athala de Oliviera Shcaira – OAB/MT 20495-A, em 

cujo nome se dará, de forma exclusiva, toda publicação/intimação 

doravante realizada nos autos, conforme pedido de fl. 82-v.

O Exequente à fl. 82 pugna pela realização do arresto, tendo em vista a 

não localização dos devedores pelo Oficial de Justiça.

Efetivamente, o deferimento de arresto antes da citação é possível quando 

há receio de que o exequente não receba seu crédito, conforme preceitua 

o artigo 830, do CPC:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 
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havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente

o ocorrido.

Assim, DETERMINO a expedição do respectivo mandado de arresto, nos 

termos do artigo 830 do CPC, o qual será cumprido no imóvel denominado 

Fazenda Gamelão, neste município, objeto da matrícula 150, conforme 

consta das fls. 39/40.

Após, intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26290 Nr: 665-89.2007.811.0098

 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: DRMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Autos: 665-89.2007.811.0098

Código: 26290

Vistos.

A inventariante requer o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor depositado em juízo, aferido com a venda de bovinos, após 

autorização judicial, sob a alegação de necessidade para subsistência 

própria e das duas filhas menores, ressaltando o fato de ser portadora de 

neoplasia maligna.

Por sua vez, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

levantamento, bem como seja realizada avaliação do imóvel e recolhido o 

ITCD.

Compulsando autos, verifico que a Inventariante não comprovou o 

cumprimento da decisão de fl. 158, não obstante a concessão de dilação 

de prazo requerida, tampouco justificou ou apresentou alguma 

impossibilidade em fazê-la.

Desta forma, determino que a Inventariante manifeste-se nos autos quanto 

a decisão em epígrafe (fls. 158), juntando a guia de recolhimento do ITCD, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de avaliação do imóvel, para tanto, determino que a 

avaliação seja realizada por Oficial de Justiça deste juízo, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

Consigno que a apreciação quanto ao pedido de levantamento do valor 

requerido, será realizada após a juntada/manifestação pela Inventariante, 

nos termos ora ordenados.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51659 Nr: 1156-23.2012.811.0098

 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: Márcio José Domingues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear, Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II, BRL Trust Distribuidora 

de Títulos e Valores Mobiliários S/A, MS Celulares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7182, Flaida 

Beatriz Nunes de Carvalho - OAB:96.864, SILVANO COLETA DE 

ALMEIDA - OAB:13554

 Autos: 1156-23.2012.811.0098

Código: 51659

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 694-56.2018.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 694-56.2018.811.0098

Código: 63320

Vistos.

O MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO opõe os presentes embargos à 

execução em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, apensem-se estes autos ao da Execução sob o código 

62271.

Sendo tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, Recebo os 

presentes embargos para discussão, suspendendo o curso do processo 

principal (código 62271).

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 24 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59160 Nr: 1369-87.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A Centro do Sudoeste de Mato Grotto - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LEANDRO 62149253100, OSMAR 

LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1369-87.2016.811.0098

CÓDIGO 59160

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto desta ação.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 
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Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Considerando que a pesquisa realizada restou parcialmente frutífera 

quanto a valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do 

CNPJ/CPF informado (doc. Anexo), sendo localizado valor 

irrisório/insuficiente, intimem-se as Partes, para que no prazo de 

15(quinze) dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito, em 

especial o Exequente acerca do prosseguimento do feito mediante a 

indicação de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob 

pena de arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação extensiva 

do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55510 Nr: 300-54.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Aparecido de Barros Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diekson Demori Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 300-54.2015.811.0098

CÓDIGO 55510

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto desta ação.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Considerando que a pesquisa realizada restou parcialmente frutífera 

quanto a valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do 

CNPJ/CPF informado (doc. Anexo), sendo localizado valor 

irrisório/insuficiente, intime-se o Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre o que entender de direito, em especial 

acerca do prosseguimento do feito mediante a indicação de bens da parte 

devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação extensiva do art. 

485, inciso III, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53285 Nr: 1341-27.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CESAR BARBOSA, VALMIR CESAR 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A, Vera 

Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1341-27.2013.811.0098

CÓDIGO 53285

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto desta ação.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 
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penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Considerando que a pesquisa realizada restou infrutífera quanto a 

valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do CNPJ/CPF 

informado (doc. Anexo), intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação extensiva do art. 

485, inciso III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 1031-84.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludovico Batista Duarte, Monte Castelo 

Transporte LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Damaceno - 

OAB:15654/MS, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19077-A, Fabiana 

Rodrigues de Oliveira Delmondes - OAB:7819, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB\MT 17.074-A, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1031-84.2014.811.0098

CÓDIGO 54627

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto desta ação.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Considerando que a pesquisa realizada restou infrutífera quanto a 

valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do CNPJ/CPF 

informado (doc. Anexo), intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação extensiva do art. 

485, inciso III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 136-21.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Porto Esperidião/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 136-21.2017.811.0098

CÓDIGO 59717

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto desta ação.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Considerando que, realizada a pesquisa, não foram encontrados valores 

a serem penhorados em conta corrente e/ou aplicações financeiras no 

CNPJ/CPF informado (doc. Anexo), intime-se o exequente para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do 

feito, indicando bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, 

sob pena de arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do art. 485, III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57323 Nr: 1472-31.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Rodrigues de Oliveira Filho, Alcamim 

Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 AUTOS Nº 1472-31.2015.811.0098

CÓDIGO 57323

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto desta ação.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Considerando que a pesquisa realizada restou infrutífera quanto a 

valores em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade do CNPJ/CPF 

informado (doc. Anexo), intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação extensiva do art. 

485, inciso III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54674 Nr: 1065-59.2014.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimil da Cunha Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Rodrigues de Oliveira 

Delmondes - OAB:7819, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB\MT 

17.074-A, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1065-59.2014.811.0098

Código: 54674

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do Código de 

Processo Civil assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 24 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57295 Nr: 1453-25.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeci de Freitas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO AGÊNCIA 3293 

MIRASSOL D'OESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA PARA especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 15 (quinze) dias, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 807-54.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Alves Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondomaq Máquinas e Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, Diego Alves Corrêa Bernardi - OAB:15735, Fernando 

Oliveira Machado - OAB:9012, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA 

DA COSTA - OAB:8064/O, Rodolfo Corrêa da Costa Junior - 

OAB:7445

 Autos: 807-54.2011.811.0098

Código: 31311

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do(s) executado(s) por meio do sistema online – 

BacenJud.¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, a parte 

devedora não fizer nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco 

garantiram o juízo.

 O bloqueio online, de numerário existente em conta bancária do 

executado é perfeitamente possível desde o mês de junho/2004, data em 

que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio 

de Cooperação Técnico-institucional, celebrado entre o Superior Tribunal 

de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil, para 

fins de acesso ao sistema BACENJUD. Trata-se de sistema na internet, 

por meio do qual poderão ser encaminhadas ao Banco Central, 

eletronicamente, solicitações de informações acerca da existência de 

contas correntes e de aplicações financeiras, determinações de bloqueio 

e desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de 

falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Na esteira desse entendimento, o artigo 854, caput, do CPC, assim dispõe:

 “Art. 854, caput - 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 da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores.

 Consigno que a pesquisa realizada restou infrutífera, tendo em vista que 

o CNPJ/CPF informado não foi encaminhados às instituições financeiras, 

por inexistência de relacionamentos.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento/extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 01 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57295 Nr: 1453-25.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeci de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO AGÊNCIA 3293 

MIRASSOL D'OESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A

 Vistos em correição.Recebo a emenda à inicial de fl. 30.Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça.Ademais, observo que não é o caso de 

improcedência liminar da demanda ( art. 332 do CPC), razão pela qual 

designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto às 09h:00min, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil. Citem-se as 

partes Rés.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. O prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da realização 

da audiência (art. 335, I do CPC).A ausência de contestação implicará em 

revelia e aplicação de seus efeitos, nos moldes do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63470 Nr: 788-04.2018.811.0098

 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: ANTONIO DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 
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do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 790-71.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA BEDONI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63471 Nr: 789-86.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA NUNES BELTRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 768-13.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Moreira Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 
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Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 767-28.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63451 Nr: 769-95.2018.811.0098

 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: CLEDINEI OLIVEIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63479 Nr: 794-11.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Souza da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63466 Nr: 784-64.2018.811.0098

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 586 de 654



 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63469 Nr: 787-19.2018.811.0098

 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: RAFAEL REIS ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63473 Nr: 791-56.2018.811.0098

 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: VALDIVINO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63467 Nr: 785-49.2018.811.0098

 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 SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 
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tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63452 Nr: 770-80.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a lei 

1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, suscetível 

de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXTENSÃO DA 

INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO 

CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, VI, CPC – RECURSO 

DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar 

com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme 

reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo. II – Por 

ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve apresentar prova de sua 

invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da parte em relação às 

providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição 

inicial, resulta na extinção do processo, nos termos do art. 485, incisos, do 

CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de elementos suficientes 

que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 

82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63461 Nr: 779-42.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caetano de Melo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63463 Nr: 781-12.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida do Amaral Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 
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para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 766-43.2018.811.0098

 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: NELSON ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 736-08.2018.811.0098

 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: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Da assistência judiciária gratuita.Em análise dos autos, a priori, 

verifica-se a existência de bens em nome das partes, razão pela qual 

indefiro o pedido de justiça gratuita, contudo, diante da atual condição da 

parte requerente que, em tese, foi privada de seus bens, o recolhimento 

das custas e demais despesas processuais deverão ser realizadas ao 

final do processo.Dos alimentos FIXO os alimentos provisórios em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, o que atualmente corresponde à 

quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), em favor da 

infante MYRELL SONEMBERG FLORENCIO, devidos a partir da citação, a 

serem pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, haja vista, a priori, prova 

suficiente da paternidade (fl. 25).Designo audiência de conciliação para o 

dia 30 de JULHO de 2018, às 10h30min.CITE-SE a parte Requerida, nos 

termos do art. 695 do CPC, com antecedência de 15 (quinze) dias, para 

que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou 

defensor público, bem como, para apresentar contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 do CPC, caso infrutífera e ou frustrada a mediação. 

Defiro a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC e ressalto que o mandado 

não se fará acompanhar da petição inicial, conforme art. 695, § 1º do 

CPC.Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 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 Requerente ou Requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344).Cientifique-se 

o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião-MT, 14 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63460 Nr: 778-57.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 
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para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 848-74.2018.811.0098

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MILdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOGdS, AJQP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Aduz na inicial, em apertada síntese, que na qualidade de avó, já possui 

a guarda definitiva da menor, que possui as condições necessárias para a 

adoção, pugnando pela concessão de gratuidade da justiça, alegando 

ainda, que não possui o endereço do genitor.Inicialmente, recebo a 

exordial, haja vista o preenchimento dos requisitos legais dos artigos 319 

e 320, do CPC, e determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 98 e 99 do 

CPC, bem como o disposto na lei 1.060/1950, em harmonia com o 

mandamento constitucional de livre acesso ao judiciário, conforme 

inteligência do artigo. 5º, XXXV, da Carta Magna, ante a declaração da 

parte hipossuficiente, elemento suficiente – a priori - para caracterizar a 

presunção de veracidade, bem como a ausência nos autos de indícios em 

sentido contrario.Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em 

vista que a guarda definitiva encontra-se outorgada à Requerente (avó), 

ressaltando a possibilidade de realiza-la a qualquer tempo, se necessário, 

tendo em vista o melhor interesse da criança.Determino a realização do 

estudo psicossocial no lar da menor, para averiguação das condições 

emocionais, psicológicas e financeiras da Requerente, bem como a 

interação da menor naquele ambiente, com olhar sempre voltado à 

proteção integral da infante, cujo laudo deverá ser juntado aos autos, no 

prazo de 20 (vinte) dias.CITEM-SE os Requeridos para, querendo, 

apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, do CPC, com advertências do art. 344, do mesmo códex, quanto 

aos efeitos da revelia.Consigno que o endereço da primeira requerida 

(Susane) encontra-se à fl. 04, todavia, o segundo requerido (Anderson) 

encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual determino sua 

citação por edital.EXPEÇA-SE o necessário.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 14 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 765-58.2018.811.0098

 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: DOMINGOS ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63446 Nr: 764-73.2018.811.0098

 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: Albertino Porfírio de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63474 Nr: 792-41.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ivani Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 773-35.2018.811.0098

 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: MARCIONILIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA – DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE 

COMPROVEM A EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ART. 485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação 

sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode 

ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos 

outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que 

impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso 

a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os 

encargos do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte 

deve apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A 

inércia da parte em relação às providências necessárias à regularização 

do defeito apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, 

nos termos do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a 

ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 665 Nr: 4-62.1997.811.0098

 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. M. DE OLIVEIRA MERCEARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B/MT

 Autos: 2007/7

Código: 665

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que presente execução fiscal foi ajuizada 

em 02/07/1997, sem lograr êxito quanto a localização de bens, sendo 

inclusive deferida a suspensão conforme requerimento da Fazenda 

Pública exequente.

Assim, intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há mais de 18 (dezoito) anos, não se admitindo o infindável 

deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 12 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54171 Nr: 658-53.2014.811.0098

 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: F.M. dos Passos Filho, Francisco Manoel dos Passos 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 658-53.2014.811.0098

Código: 54171

Vistos.

O Impetrante, à fl. 1.033, requer seja oficiado ao TJMT, por este juízo, para 

obtenção de informação quanto ao julgamento do feito ensejador da 

suspensão da presente demanda, sob a alegação de não possuir acesso 

aos referidos autos em trâmite na capital.

A decisão de fl. 358, determinando a suspensão do presente feito, foi 

fundamentada na determinação do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (fls. 346-349), na qual consta a ordem de intimação do Impetrante 

(F.M. PASSOS FILHO-ME) na qualidade de litisconsorte passivo 

necessário, portanto, presumidamente parte naqueles autos, sendo 

possível o seu regular acompanhamento, podendo informar quanto ao seu 

julgamento.
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Assim, INDEFIRO o pedido de fl. 1033, quanto ao pedido de oficiar àquele 

Tribunal, mantendo a suspensão outrora determinada, até que ocorra a 

comunicação do julgamento do mandado de segurança nº 97864/2014 – 

classe 120 – CNJ, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso a este juízo, pelas vias ordinárias, ou pelo próprio peticionante.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54238 Nr: 721-78.2014.811.0098

 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: Anesia Marquioreto da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400, Patrícia Jorge da Cunha Viana - OAB:8014, Renato 

Rodrigues Coutinho - OAB:14.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT, ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB:19641/O

 DEFIRO o pedido de perícia médica, apresentando pelas partes em suas 

manifestações.Intimem-se as Partes para apresentar os quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Para a realização da perícia requerida, desde já, 

nomeio como perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 

– CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 

99635-6009, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.Deverá a 

Secretária desta Vara, agendar a data da perícia médica, bem como 

intimar o expert desta nomeação, e as partes quanto ao dia 

designado.Faculto às partes, a indicação de assistentes técnicos e 

apresentação dos quesitos, dentro do prazo de quinze dias, conforme art. 

465, §1º, do CPC.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do CPC.Para o expert 

nomeado, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), com referencia na Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho 

da Justiça Federal, considerando as peculiaridades do caso. Determino 

que o respectivo honorário pericial deverá ser pago pelas partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma, através de depósito 

em juízo, até 05 (cinco) dias antes da data designada, mediante juntada 

dos comprovantes nos autos.Com a juntada do laudo médico pericial, 

intimem-se as partes para manifestarem quanto ao laudo, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC).Tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito, proceda-se o levantamento do respectivo valor em favor 

do perito ora nomeado.Após, concluso para julgamento, se 

possível.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 06 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26151 Nr: 526-40.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 526-40.2007.811.0098

Código: 26151

Vistos.

Considerando o decurso do prazo de suspensão da execução (art. 40, lei 

6830/80), intime-se a Fazenda Pública exequente para manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52484 Nr: 599-02.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Oliveira Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Rodrigues da 

Silva - OAB:OAB/MT18777, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10636/MT

 .É o relatório.Decido.Verifica-se, as partes são legítimas, estão 

devidamente representadas e não há nulidades ou irregularidades a serem 

corrigidas.Quanto a preliminar levantada pelo Requerido em sua 

contestação referente a intempestividade emenda da inicial no tocante as 

custas, entendo que não merece guarida, haja vista tratar-se de defeito 

sanável a qualquer tempo no curso da lide, o que de fato ocorreu às fls. 

86.Portanto, DEIXO DE CONHECER da preliminar arguida.Considerando que 

as provas que pretendem produzir já foram indicadas, e não havendo 

questões a serem decididas, declaro o feito saneado, remetendo à fase 

instrutória.Não obstante a importância dos documentos acostados aos 

autos, necessário maior instrução probatória, portanto, DEFIRO a 

produção das provas requeridas pelas partes, quais sejam, depoimento 

pessoal, testemunhal e pericial.Em atenção ao art. 357 do CPC, fixo como 

ponto controvertido, a responsabilização quanto à provocação/causa do 

acidente ensejador da presente demanda.Desta forma, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de SETEMBRO de 2018, às 

14h00min, para depoimento pessoal das partes e inquirição de 

testemunhas.Consigno que na referida audiência tratar-se-á quanto ao 

custeamento da perícia.Quanto às testemunhas, o respectivo rol deverá 

ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, ficando os causídicos 

responsáveis pela notificação/ciência das mesmas ou informar quanto à 

necessidade de intimação por esse juízo.Por derradeiro, defiro a 

gratuidade da justiça às Partes, conforme requerido, com fulcro nos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27224 Nr: 605-82.2008.811.0098

 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 Rosa Domingues Borges, Márcio José Domingues 

Borges, LUCIMAR DOMINGUES BORGES SANTINI, Lucivania Domingues 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Serafim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, Anatonoly Rodniuk Junior - OAB:OAB/MT 7963, 

Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - OAB:8834

 Autos: 605-82.2008.811.0098

Código: 27224

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o pleito de fls. 1503, pugnando pela 

suspensão do feito até decisão final nos autos em trâmite na Justiça 

Federal, apresentado pela herdeira peticionante Sra. Lucimar Domingues 

Borges Santini.

Ocorre que o valor discutido naqueles autos é ínfimo ante aos bens 

objetos do presente inventário, não possuindo o condão de justificar o 

sobrestamento orquestrado.

Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão constante da fl. 1503, e por 

consequência determino seja reservado bens suficientes para satisfação 

da respectiva condenação, após o devido trânsito em julgado.

Ato contínuo, DEFIRO os demais pedidos requeridos pelo Ministério Público 

à fl. 1505-verso, nos termos apresentados nas alíneas “b”, “c”, “d”, 
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determinando:

a) A intimação da inventariante para prestação de contas de forma clara e 

detalhada, especificando os valores repassados à herdeira Lucivânia 

Domingues Borges, no prazo de 30 (trinta) dias;

b) Reitere o oficio 943/2013, de fl. 1.447, ao Banco Central do Brasil;

c) A realização de nova avaliação dos bens do espólio, a qual será 

realizada por oficial de justiça deste Juízo, devendo a juntada do termo 

ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, após o pagamento da respectiva 

diligência, cuja comprovação dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias após 

a intimação para o ato.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 12 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26050 Nr: 418-11.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izaura Pedroza Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 418-11.2007.811.0098

Código: 26050

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença, promovida por IZAURA PEDROSA 

FLORES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão proferida às fls. 150, com a respectiva expedição do 

oficio requisitório (RPV).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 08 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 1356-59.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Junqueira - ME, Vair Antonio Junqueira, 

Ana Maria Pereira Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1356-59.2014.811.0098

Código: 55068

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão/sentença homologatória de fls. 49, a 

qual julgou extinto o presente feito, inclusive certificando o respectivo 

trânsito em julgado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 771-65.2018.811.0098

 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: RENATO PERES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63459 Nr: 777-72.2018.811.0098

 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: FLAVIO NEY DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 
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autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63454 Nr: 772-50.2018.811.0098

 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: JORGE LOPES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 775-05.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 774-20.2018.811.0098

 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: Alexandro Honorato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63468 Nr: 786-34.2018.811.0098
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAIXAO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63462 Nr: 780-27.2018.811.0098

 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: DELAZIR DIOMAR ULTRAMARE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63458 Nr: 776-87.2018.811.0098

 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: EURIPS MARIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 103-94.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 103-94.2018.811.0098

Código: 62361
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Vistos.

Considerando a certificação e depósito judicial de fls. 33-36, determino a 

transferência e vinculação dos valores a estes autos, caso ainda tenham 

sido realizados.

Em sequência, expeça-se o respectivo alvará judicial para levantamento 

do referido valor, a crédito da Exequente conforme dados bancários 

informados à fl. 37.

Após o cumprimento, notifique-se a Exequente para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Consigno que o silêncio da exequente será interpretado como 

adimplemento da obrigação, implicando na extinção/arquivamento do feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 12 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63465 Nr: 783-79.2018.811.0098

 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: ADÃO APARECIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, a declaração prevista nos artigos 98/99, do CPC, bem como a 

lei 1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, 

suscetível de ser elidida diante das circunstâncias do processo.Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 

485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente 

para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros 

elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve 

apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão. III – A inércia da 

parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito 

apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos 

do art. 485, incisos, do CPC. (Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018)Portanto, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 

nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59684 Nr: 110-23.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Massavi Hurtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 110-23.2017.811.0098

Código: 59684

Vistos.

O Requerente JOAQUIM MASSAVI HURTADO ajuizou a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando o beneficio de auxilio doença e 

aposentadoria rural por invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em 01/03/2017 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, determinando a 

devida citação.

Contestação apresentada nos autos, onde alegou ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência, bem como ausência de comprovação da 

incapacidade laboral, apresentando os quesitos (fl. 26-v) para a 

realização de perícia médica.

Impugnação à contestação às fls.30-33.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Inexistindo outras preliminares e prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.

Desta forma, em consonância com o artigo 357 do Código de Processo 

Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se a (a) requerente está incapacitada para o trabalho;

 3) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente 

preencheu todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de 

aposentadoria rural por invalidez;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola e a 

incapacidade laborativa;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por invalidez;

No tocante a produção de prova pericial, deverá a Secretária deste Juízo 

proceder com o agendamento da pericia médica.

 Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.

Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Ainda, deverá a Secretária deste juízo, agendar a data da perícia médica, 

bem como intimar o expert desta nomeação.

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil.

Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da 

Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual 

seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo 

único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do 

Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento 
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junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito.

 Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da 

parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.

No tocante ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois 

tenho que este em nada contribuirá para o esclarecimento da questão, 

visto a perícia em epígrafe.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para realizar-se 

no dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 13h30min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58706 Nr: 983-57.2016.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Daiane 

Cristina Freitas Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Jhones da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de alimentos, 

CONDENANDO o requerido Ricardo Jhones da Silva ao pagamento da 

prestação alimentícia mensal, EM DEFINITIVO, no montante de 50% 

(cinquenta e por cento) do valor de um salário mínimo, que atualmente 

resulta no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), mais 

o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, 

farmacêuticas, hospitalares e escolares, a título de despesas 

extraordinárias.Os alimentos serão pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante recibo ou crédito em conta bancária em nome da genitora dos 

Requerentes, a qual fica obrigada a informar nos autos no prazo de 10 

(dez) dias ou, caso queira, diretamente ao Requerido.Ratifico a liminar de 

fl. 15/15-v que fixou os alimentos provisórios.DEFIRO o pedido do 

Ministério Público à fl. 82, para tanto DETERMINO que o valor aqui fixado 

seja descontado diretamente na folha de pagamento do Requerido. Não 

obstante o documento de fl. 34, deverá a Autora apresentar as 

informações do atual empregador do Requerido, para a devida notificação, 

no prazo de 10 (dez) dias.Sem condenação em custas e despesas 

processuais em face da Gratuidade da Justiça.Sem condenação em 

custas e honorários de sucumbência.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publ ique-se.Registre-se.  Int ime-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 22 de Maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 74-78.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 74-78.2017.811.0098

Código: 59625

Vistos.

O Requerente LUIZ COUTINHO ajuíza a presente Ação de Procedimento 

Comum, pleiteando aposentadoria rural por idade, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em 07/02/2017 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, determinando a 

citação.

Contestação apresentada nos autos às fls. 18-33, onde na ocasião 

suscitou preliminar de dispensa da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC) e prejudicial de mérito, tendo arguido a necessidade de se aplicar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito alegou ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 35-38.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida prospera, 

consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de acordo, 

tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 

01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito.

 A prejudicial em comento não merece prosperar, considerando que o 

requerimento administrativo se deu em 14/11/2016 e o ajuizamento da 

ação em 01/02/2017.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 de AGOSTO de 2018, às 15h00min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].
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Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28616 Nr: 704-18.2009.811.0098

 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: Ana Benedita Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 704-18.2009.811.0098

Código: 28616

Vistos.

A Requerente ANA BENEDITA MENDES ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando aposentadoria rural por idade, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 23/09/2009 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, indeferida a tutela 

antecipada e determinada a citação.

Após recursos, a contestação foi apresentada às fls. 172-199, onde na 

ocasião suscitou preliminar de dispensa da audiência de conciliação (art. 

334, CPC) e prejudicial de mérito, tendo arguido a necessidade de se 

aplicar prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito alegou ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 201-206.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito – prescrição quinquenal.

 A prejudicial em comento merece prosperar, considerando que o 

requerimento administrativo se deu em 08/08/2016, após recurso, e o 

ajuizamento da ação em 18/09/2009.

Portanto, o período anterior a 08/08/2011 encontra-se atingido pela 

prescrição quinquenal, nos termos da inteligência do parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8213/91, razão pela qual DECLARO A PRESCRIÇÃO DO 

PERIODO ANTERIOR A 08/08/2011, conforme arguido pela parte 

Requerida.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas (segurado especial);

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO o pleito requerido pelas partes para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 15h30min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59748 Nr: 168-26.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Herrera Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 168-26.2017.811.0098

Código: 59748

Vistos.

O Requerente HERMES HERRERA GOMES ajuizou a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando aposentadoria rural por idade, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 01/03/2017 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, determinando a 

devida citação.

Contestação apresentada nos autos às fls. 15-46, onde na ocasião 

suscitou preliminar de dispensa da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC) e prejudicial de mérito, tendo arguido a necessidade de se aplicar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito alegou ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 47-53.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito – prescrição quinquenal.

 A prejudicial em comento não merece prosperar, considerando que o 
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requerimento administrativo se deu em 24/01/2017 e o ajuizamento da 

ação em 21/02/2017.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 15h00min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28285 Nr: 382-95.2009.811.0098

 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: Albertina da Rocha Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 382-95.2009.811.0098

Código: 28285

Vistos.

A Requerente ALBERTINA DA ROCHA LEITE ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando aposentadoria rural por idade, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 18/06/2009 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, indeferida a tutela 

antecipada e determinada a citação.

Após recursos, a contestação foi apresentada às fls. 208-234, onde na 

ocasião suscitou preliminar de dispensa da audiência de conciliação (art. 

334, CPC) e prejudicial de mérito, tendo arguido a necessidade de se 

aplicar prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito alegou ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 235-240.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito.

 A prejudicial em comento merece prosperar, considerando que o 

requerimento administrativo se deu em 24/11/2015, após recurso, e o 

ajuizamento da ação em 15/06/2009.

Portanto, o período anterior a 24/11/2010 encontra-se atingido pela 

prescrição quinquenal, nos termos da inteligência do parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8213/91, razão pela qual DECLARO SUA PRESCRIÇÃO, 

conforme arguido pela Requerida.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO o pleito requerido pelas partes para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 14h30min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59277 Nr: 1462-50.2016.811.0098

 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: VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos: 1462-50.2016.811.0098

Código: 59277

Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda com alimentos movida por VALÉRIA 

CRISTINA CEBALHO em favor do menor Higor Cebalho Quintino, em face 

de CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO, todos qualificados nos autos.

Conferida a guarda provisória em favor da Requerente e fixado os 

alimentos provisórios, conforme decisão de fls. 19/20-v, ocasião em que 

foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, haja vista 

que o Requerido também almeja a guarda.

É o breve relatório.

Decido.

Inexistindo preliminares e prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se, que a 

presente demanda está em harmonia com os artigos 17 e 485 inciso VI, do 

CPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.

Nesse passo, DECLARO O FEITO SANEADO.

 Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC, DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

 I- A comprovação de quem oferece as melhores condições materiais e 

psicossociais adequadas ao exercício da guarda definitiva do menor;

 II- Em caso da concessão de guarda unilateral, o regime de visitação e a 

análise da possibilidade do demandado em prestar alimentos em favor do 

f i l ho  demandan te ,  com a  obse rvânc i a  d o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade;

DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, conforme requerido pelas partes, por entender imprescindíveis em 

razão da própria natureza da ação, que diz respeito à guarda e 

responsabilidade de incapaz.

Desta feita, em cumprimento ao que dispõe a Recomendação n.º 25 do 

CNJ em seu art. 1º, §1º designo audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 28 de AGOSTO de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar/ratificar o rol testemunhal porventura apresentado 

devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena 

de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e Ss, do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverão as partes no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunhas e os respectivos 

endereços que requer seja a intimação feita pela via judicial.

 Intime-se pessoalmente a parte que deverá prestar depoimento pessoal.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial no lar dos genitores, 

direcionado pelo melhor interesse do menor, cujo laudo deverá ser juntado 

aos autos, no prazo de máximo de 15 (quinze) dias antes da audiência ora 

designada.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52288 Nr: 408-54.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Neves Francisco, Marta Carvalho Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, Emmanuel Galli Baldini dos Reis - 

OAB:328.557/SP, Jacqueline AP. de Camargo - OAB:361.690-SP, 

Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás de Locio e Silva 

Cardoso - OAB:244.255/SP

 Autos: 408-54.2013.811.0098

Código: 52288

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59226 Nr: 1423-53.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Garcia Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1423-53.2016.811.0098

Código: 59226

Vistos.

O Requerente JOÃO GARCIA NETO ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando aposentadoria rural por idade, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 16/11/2016 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, determinando a 

citação.

Contestação apresentada nos autos às fls. 21-49, onde na ocasião 

suscitou preliminar de dispensa da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC) e prejudicial de mérito, tendo arguido a necessidade de se aplicar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito alegou ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 50-54.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito.

 A prejudicial em comento não merece prosperar, considerando que o 

requerimento administrativo se deu em 10/10/2016 e o ajuizamento da 

ação em 07/11/2016.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 
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todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 de AGOSTO de 2018, às 15h30min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59227 Nr: 1424-38.2016.811.0098

 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: ADELIA FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 59227.

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de AGOSTO de 

2018, às 16h00min, devendo a parte requerente depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização (artigo 

450 do Código de Processo Civil).

Intime-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31512 Nr: 1008-46.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Gaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1008-46.2011.811.0098

Código: 31512

Vistos.

O Requerente ANTÔNIO PEREIRA GAIA ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando concessão de pensão rural por morte, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 24/10/2011 foi recebida a inicial e deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, determinando a 

devida citação.

Após recurso, a contestação foi apresentada às fls. 126-129, onde na 

ocasião não foi suscitado preliminares ou prejudicial de mérito.

No mérito alegou ausência de comprovação de atividade campesina pelo 

período necessário para fins de preenchimento de carência, ou seja, a 

condição de segurada especial.

Impugnação à contestação às fls. 235-240.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, quanto à extinção e julgamento antecipado do 

mérito, passo ao saneamento do feito.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas (segurado especial);

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de pensão 

rural por morte;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO o pleito requerido pelas partes para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 14h00min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50410 Nr: 3729-9.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3729-9.2009.811.0011

Código: 50410

Vistos.

GENÉSIO VIANA ajuíza a presente Ação de Procedimento Comum, 

pleiteando aposentadoria rural por idade, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Distribuída em 13/10/2009, a inicial foi recebida e deferido os benefícios da 
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justiça gratuita em favor da parte autora e determinada a citação (fl. 20), 

bem como deferida a tutela antecipada às fls. 55-v.

Após recurso e cumprimento quanto ao indeferimento administrativo, a 

contestação foi apresentada, a qual suscitou preliminar de dispensa da 

audiência de conciliação (art. 334, CPC) e prejudicial de mérito, tendo 

arguido a necessidade de se aplicar prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito alegou ausência de comprovação de atividade campesina pelo 

período necessário para fins de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 175-180.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito.

 A prejudicial em comento merece prosperar, considerando que o 

requerimento administrativo, após recurso, se deu em 27/11/2015, e o 

ajuizamento da ação em 13/10/2009.

Portanto, o período anterior a 27/11/2010 encontra-se atingido pela 

prescrição quinquenal, nos termos da inteligência do parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8213/91, razão pela qual DECLARO SUA PRESCRIÇÃO, 

conforme arguido pela Requerida.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO o pleito requerido pelas partes para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 31 (trinta e um) de JULHO de 2018, às 15h30min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 3007-38.2010.811.0011

 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: Maria Terezinha de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3007-38.2010.811.0011

Código: 50615

Vistos.

A Requerente MARIA TEREZINHA DE CARVALHO ajuizou a presente Ação 

de Procedimento Comum, pleiteando concessão de pensão rural por morte, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida e deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor da parte autora, determinando a devida citação.

Houve sentença favorável ao autor, a qual foi anulada após recurso que 

determinou a juntada do indeferimento administrativo, com isso a 

contestação foi apresentada às fls. 1125-132, onde na ocasião não foi 

suscitado preliminares ou prejudicial de mérito.

No mérito alegou ausência de comprovação de atividade campesina pelo 

período necessário para fins de preenchimento de carência, ou seja, a 

condição de segurada especial do de cujus, quando do seu falecimento, 

bem como a condição de dependente (companheira) por parte da 

Requerente.

Impugnação à contestação às fls. 133-137.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, quanto à extinção e julgamento antecipado do 

mérito, passo ao saneamento do feito.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas (segurado especial);

2) Se ao tempo do falecimento o de cujus e a Requerente, preenchiam os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício pleiteado;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar se à época, o de cujus exerceu 

atividade rurícola, bem como sua condição de companheira;

 2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de pensão 

rural por morte;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO o pleito requerido pelas partes para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 17 de AGOSTO de 2018, às 13h30min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357, §1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 31 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55937 Nr: 564-71.2015.811.0098

 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: Gustavo Castro Palermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, Fiat 

Automóveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, José de Barros 

Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 Autos: 564-71.2015.811.0098

Código: 55937

Vistos.

Defiro os pedidos do Requerente, à fl. 113, quanto à certificação de prazo, 

revisão de honorários do advogado nomeado, bem como oitiva das 

testemunhas Tenente PM Teodoro e Sr. Carlos Palludete.

Para tanto, DESIGNO audiência para o dia 03 de agosto de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as testemunhas em epígrafe, conforme endereço fornecido 

pelo Requerente à fl. 113, com as advertências legais.

Quanto ao pedido referente aos honorários advocatícios arbitrados por 

força da nomeação (fl. 111), consigno que serão revistos e fixados ao 

final do processo, tendo como referência a tabela da OAB/MT.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30957 Nr: 459-36.2011.811.0098

 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): Cleberson de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Código nº. 30957

Vistos.

Ante o pleito ministerial de fls. retro e, constatado o defeito na gravação 

da mídia audiovisual referente a audiência do dia 12 de dezembro de 2013 

(f. 120), designo o dia 17 de AGOSTO de 2018, às 14h00min, para a 

realização da oitiva do requerido.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 1524-56.2017.811.0098

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1524-56.2017.811.0098

CÓDIGO 62060

Vistos.

Defiro conforme o requerido pelo Ministério Público às fl. 31/32.

 Designo audiência para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 

17 de AGOSTO de 2018, às 14h30min, na qual será inquirida a requerente, 

bem como as testemunhas por ela arroladas às f. 09.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50519 Nr: 1919-62.2010.811.0011

 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: Pedro Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1919-62.2010.811.0098

Código: 50519

Vistos.

PEDRO LOPES DA SILVA ajuíza a presente Ação de Procedimento Comum, 

pleiteando aposentadoria rural por idade, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Foi recebida a inicial e deferido os benefícios da justiça gratuita em favor 

da parte autora, indeferida a tutela antecipada e determinada a citação.

Após recurso e juntada do indeferimento administrativo, a contestação foi 

apresentada, a qual suscitou preliminar de dispensa da audiência de 

conciliação (art. 334, CPC) e prejudicial de mérito, tendo arguido a 

necessidade de se aplicar prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito alegou ausência de comprovação de atividade campesina pelo 

período necessário para fins de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação às fls. 138-143.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a preliminar e a 

prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de dispensa da audiência do art. 334 do CPC.

Tenho que a preliminar arguida pela Autarquia requerida merece 

prosperar, consoante a informação de impossibilidade do oferecimento de 

acordo, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

Da prejudicial de mérito.

 A prejudicial em comento merece prosperar, considerando que o 

requerimento administrativo se deu em 04/10/2016, após recurso, e o 

ajuizamento da ação em 30/08/2010.

Portanto, o período anterior a 04/10/2011 encontra-se atingido pela 

prescrição quinquenal, nos termos da inteligência do parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8213/91, razão pela qual DECLARO SUA PRESCRIÇÃO, 

conforme arguido pela Requerida.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:
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1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

 No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DEFIRO o pleito requerido pelas partes para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o d ia _____ (_______________________________)  de 

________________________________ de 2018, às _____h_____min.

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão.

 Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62949 Nr: 454-67.2018.811.0098

 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: CdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 454-67.2018.811.0098

Código: 62949

Vistos.

Considerando a determinação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu o expediente do dia 28/05/2018, no âmbito 

do Poder Judiciário estadual, através da Portaria n. 724/2018-DGTJ-PRES 

de 25/05/2018, motivado pela escassez de combustíveis provocada pela 

manifestação dos caminhoneiros, torna-se necessária a REDESIGNAÇÃO 

das audiências aprazadas para referida data.

Assim, REDESIGNO para 30 de julho de 2018, às 10h10min, a audiência de 

conciliação outrora aprazada para 28/05/2018, nestes autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59922 Nr: 289-54.2017.811.0098

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPB, Maribel Penha Espinoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rosa Domingues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza Couto - 

OAB:13.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 Autos: 289-54.2017.811.0098

Código: 59922

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso 

(27224), para apreciação e decisão no presente feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 12 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 2333-66.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS, JESSICA 

NERYS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

SECRETARIA: cadastrar advogado no polo passivo e publicar decisão.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos denunciados 

imputando-lhes a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 

11.343/2006.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 da Lei de Drogas, 

os denunciados foram notificados pessoalmente para apresentarem 

defesa prévia por escrito.

Defesa inicial apresentada.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando a defesa apresenta pelos denunciados, observo que ela não é 

suficiente 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 aos acusados 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 24 de julho de 

2018, às 16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO. Com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e declaro consolidada, nas mãos 

da parte requerida, a propriedade do bem apreendido. Proceda-se à 

liberação IMEDIATA do veículo. Custas e honorários advocatícios pela 

parte ré, os últimos arbitrados em R$1.000,00 (Mil reais).P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44487 Nr: 2821-89.2016.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE LEANDRO BUCHE, LFBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR O 

ESTADO ao pagamento das quantias de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta 

mil reais) a título de danos morais e R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil 

reais) a título de danos estéticos em benefício da parte autora. Correção 

monetária e juros de mora conforme REsp 1.492.221, 1.495.144 e 

1.495.146.Custas e Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da condenação pela ré. P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 2236-37.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC para 

RECONHECER a união estável existente entre as partes, nos termos da 

inicial. Os adquiridos serão partilhados na proporção de 50% para cada 

convivente, nos termos da fundamentação. A guarda será compartilhada 

(domicílio base do genitor), com visitas livres à genitora. Alimentos 

mantidos conforme decisão liminar, devidos desde a citação. Custas e 

honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (Mil reais), cuja exigibilidade está suspensa em 

razão da gratuidade da justiça em relação às partes.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47460 Nr: 893-09.2016.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC, para FIXAR A GUARDA COMPARTILHADA aos pais, 

CONDENANDO O GENITOR ao dever de prestar alimentos, no importe de 

30% do salário mínimo nacional, além de 50% de despesas 

extraordinárias, devidos desde a data da intimação pessoal da sentença. 

Lavre-se termo de guarda.Int. pessoalmente as partes.Ciência ao MP.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 692-09.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael César do Nascimento - 

OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as Partes Autora e Requerida, respectivamente via DJE e Remessa 

dos autos, para que se manifestem no prazo legal sobre o laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 692-09.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael César do Nascimento - 

OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47857 Nr: 1459-18.2017.811.0080

 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: CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECRETAR O DIVÓRCIO do 

casal, bem como confirmar a liminar concedida que arbitrou a quantia de 

30% do salário mínimo em favor da prole.Não há custas.Honorários do 

dativo em 2URH. Certifique-se.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente 

(conforme certidão de casamento juntada aos autos), instruindo com cópia 

da petição inicial do feito, observando-se a escolha de alteração do nome 

dos consortes.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3948-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado Wellington 

Messias Matos, já qualificado nos autos, com relação ao delito previsto no 

artigo 35, da Lei 11.343/06, bem como CONDENAR o acusado Wellington 

Messias Matos Pereira, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no 

artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180, 

caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69, também do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59305 Nr: 2370-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PEREIRA PINTO, DEBLANDINA 

OLODES MARTINS OLIVEIRA PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroliny Queiroz Monteiro - 

OAB:49.637/GO, Eduardo Silva Lemos - OAB:46.083/GO, Gabriel 

Paolini Cavalcanti - OAB:34.866/GO, João Vitor Ribeiro Guimarães - 

OAB:46.084/GO, Pedro Jose de Oliveira Junior - OAB:46.082/GO, 

Sara Lúcia dos Reis Barbosa - OAB:41.940/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42088 Nr: 1580-80.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDC, PDASDN, HLNB, MMNB, PHCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGML, JP, FED, VLCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 Vistos.

Manifeste-se a parte ré sobre o descumprimento da ordem judicial (petição 

retro REF65/66).

Prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42588 Nr: 1830-16.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116/MS

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a liminar concedida, 

bem como CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de TRÊS MIL 

REAIS, a título de danos morais, com juros legais de mora no importe de 

1% ao mês e correção monetária, segundo o INPC, desde a data de hoje. 

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35217 Nr: 211-85.2015.811.0080

 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 Aquiles Ledur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIDE DELFINA GONÇALVE, Sanção Ribeiro 

da Silva, Nilson Francisco de Menezes, Samario Noleto de Souza, Cícera 

Freitas da Silva, Geylson Custodio Ribeiro, Edneide Oliveira do Nacimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS HENRIQUE LEDUR - 

OAB:94219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em 

relação aos réus 1) IZAIDE DELFINA GONÇALVES; 2) SANÇÃO RIBEIRO 

DA SILVA; 3) NILSON FRANCISCO DE MENEZES; 4) SAMARIO NOLETO DE 

SOUZA; 5) CÍCERA FREITAS DA SILVA; 6) GEYLSON CUSTODIO RIBEIRO. 

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (Mil reais). Em relação à ré (7) EDNEIDE OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Custas pelo autor. Não há condenação em 

honorários advocatícios face ao princípio da causalidade. P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 986-74.2013.811.0079

 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): Vilmar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre R. Fonseca Filho - 

OAB:OAB/MT 5.751

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, para, 

confirmando a tutela de urgência já concedida, condenar o réu nas 

seguintes obrigações:a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a 

atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e 

integral de toda a atividade que impeça a regeneração natural de Floresta 

Amazônica legal, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00, até 

o limite de R$10.000,00(dez mil reais);b.1) obrigação de fazer, consistente 

em recompor integralmente a área degradada, reproduzindo as mesmas 

características do ambiente natural violado, por meio de compensação 

pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, 

conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, 

iniciando o reflorestamento, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de 

aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações 

feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$500,00, até o 

limite de R$10.000,00 (dez mil reais);b.2) no caso da impossibilidade de 

recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser 

analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos 

causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente;c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha 

feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro 

Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da sentença, levantamento 

planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal 

Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser 

aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua 

função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se 

necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional 

regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Novo Código 

Florestal) P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55978 Nr: 1468-46.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEYMER ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado de Citação, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57018 Nr: 1872-97.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORAIS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 908,20 (novecentos e 

oito reais e vinte centavos) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 

1.207 da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado de Citação, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57021 Nr: 1875-52.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARIEL SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerene, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52538 Nr: 1442-32.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivaldo Antonio Carvalho Dodo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809, 

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:19.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45547 Nr: 1689-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Feitosa, Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Na toada de certidão de ref. 20, verifico que o expediente do núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo com 

a Portaria n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo 

patrocinava os interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. 

ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 662 Nr: 371-59.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues da Silva, Alice Caldeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA MORBECK TEIXEIRA - 

OAB:3867/MT, Othon Calestini - OAB:4495, SEBASTIÃO DONIZETTE 

DE OLIVEIRA - OAB:4872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O, Walter 

Fernandes Fidelis - OAB:2385-A

 2.INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3.INTIME-SE A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO para, 

querendo, manifestar-se nos autos, uma vez que apresentou contestação 

à inicial.4.Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, INTIME-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e 

seguintes, do CPC.5.Por fim, embora não haja interesse direto da União na 

solução da presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça 

Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 45547 Nr: 1689-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSF, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47619 Nr: 2786-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ARdO, MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdO, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - MT - OAB:, 

Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2786-82.2017.811.0052 - 47619

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Allyson 

Rodrigues de Oliveira e Maria Gomes Pereira

PARTE RÉ: Elias Pereira de Oliveira e Marcileide Rodrigues dos Santos

CITANDO(A, S): Requerido(a): Elias Pereira de Oliveira, Cpf: 99600137153, 

Rg: 1.344.857-9 SSP MT Filiação: João da Silva Oliveira e Maria Gomes 

Pereira, data de nascimento: 17/09/1979, brasileiro(a), natural de Rio 

branco-MT, solteiro(a), lavrador., Endereço: Rua Nortelandia, N.º 1.833 Ou 

242, Bairro: Centro, Cidade: Lambari D'oeste-MT e Requerido(a): Marcileide 

Rodrigues dos Santos Filiação: Cicero Alves da Silva e Georgina 

Rodrigues dos Santos, brasileiro(a), natural de São José da Laje-AL, 

Endereço: Endereço Não Informado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/09/2017

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugares incertos e não sabidos, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 (cinco) 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ofertar a 

presente AÇÃO DE GUARDA, com pedido de GUARDA PROVISÓRIA, c/c 

fixação de alimentos em favor da criança ALLYSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, nascido em 30/06/2009 (08 anos de idade), conforme certidão 

de nascimento de fl. 08, podendo ser localizado na residência de sua avó 

paterna, Sra. MARIA GOMES, em desfavor de ELIAS PEREIRA DE 

OLIVEIRA, 1. Dos fatos e fundamentos jurídicos: O Conselho Tutelar de 

Lambari D'Oeste encaminhou expediente a esta Promotoria de Justiça, 

relatando a situação específica da criança ALLYSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, 08 (oito) anos de idade, que estaria em situação de risco, 

sendo vítima de maus-tratos por parte de seu genitor ELIAS PEREIRA DE 

OLIVEIRA. Após as diligências e a adoção das medidas protetivas pelo 

Conselho Tutelar, a criança atualmente reside com sua avó paterna, Sra. 

MARIA no endereço supracitado, sendo certo de que seu genitor 

mudou-se para Campo Novo do Parecis e, sua genitora encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, haja vista que há muitos anos esta foi embora 

de Lambari D'Oeste sem deixar notícias (fl. 02). Chegou ao conhecimento 

deste Parquet que, o genitor ELIAS, antes de se mudar para Campo Novo 

do Parecis, vinha negligenciando com frequência os cuidados do seu filho 

Allyson, ao passo que, no dia 22 de agosto de 2017, o Conselho Tutelar 

de Lambari D'Oeste foi comunicado que a criança havia sido agredida por 

ele, gerando-lhe diversos hematomas, oportunidade em que o referido 

órgão se deslocou até a residência do infante, acompanhado da guarnição 

da Polícia Militar, local em que puderam constatar a agressão. Em 

decorrência da situação acima mencionada, foi lavrado boletim de 

ocorrência com a consequente retirada da criança do poder de seu 

genitor, deixando-o aos cuidados da avó paterna, consoante fls. 02/05. 

Após aportou-se aos autos, relatório psicossocial confeccionado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Lambari D'Oeste na 

residência da avó paterna da criança, informando que a criança Alysson 

foi inserida no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - 

SCFV, bem como a condição de moradia agradável e ambiente familiar 

satisfatório em que este se encontra, salientando ainda que a avó Maria 

aduziu que sempre cuidou de seu neto, desde seu nascimento e que 

cuidará deste com todo carinho e dedicação, pois, segundo a avó, o pai é 

agressivo, não tendo paciência quanto à educação de seu neto (fls. 

12/13). Em seguida, consta novo relatório do Conselho Tutelar de Lambari 

D'Oeste, comunicando que ELIAS se mudou para Campo Novo do Parecis 

e que a criança encontra-se com sua avó paterna, sendo bem cuidada e 

frequentando regularmente a escola (fl. 16). Desta feita, diante do exposto 

acima, restou claro que o genitor da criança não está proporcionando um 

ambiente seguro, para que esta se desenvolva de modo saudável, ao 

contrário, ele demonstrou pelos atendimentos feitos pelo Conselho Tutelar 

de Lambari D'Oeste, comportamento perigoso à integridade física de 

Allyson, na medida em que é omisso e negligente, motivo pelo qual por ora 

não resta alternativa senão a concessão da guarda a MARIA GOMES 

PEREIRA, sua avó paterna. Por tudo, necessária a intervenção desse r. 

Juízo na concessão da guarda, inclusive em caráter provisório, a MARIA 

GOMES PEREIRA, em detrimento daquele que deveria exercer (Requerido), 

o que deve ser feito por meio da assinatura do pertinente termo.

DESPACHO: "Vistos, em correição. Considerando que a audiência de 

conciliação restou prejudicada, tendo em vista que o Requerido mudou-se 

para outra cidade não deixando endereço e tampouco número de telefone 

e considerando ainda, o laudo do psicossocial (Ref.28), passo a analisar a 

liminar pretendida: Considerando que a guarda provisória será exercida 

pela avó paterna, no interesse de zelar pelo seu neto, e considerando 

que, em se tratando de interesse de menor, o cuidado deve ser 

redobrado, e que o instituto “Guarda” é matéria bastante flexível, uma vez 

que visa o oferecimento de alternativas de proteção à criança e ao 

adolescente em diversas circunstâncias, e pode ser revogada a qualquer 

tempo, defiro a liminar, de guarda do menor em favor da avó paterna Sra. 

MARIA GOMES PEREIRA, mediante termo. Com relação e fixação de 

alimentos provisório e atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º 

e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade do menor; considerando 

que é obrigação dos pais no que tange ao sustento dos filhos; 

considerando que os alimentos provisórios visam tão somente a evitar que 

o alimentando pereça, até que se decida em definitivo o valor dos 

alimentos segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de quem 

recebe e considerando a falta de elementos que comprovem os 

rendimentos dos Requeridos, arbitro alimentos provisórios em 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo, sendo 30% (trinta por cento) para 

o genitor e 30% (trinta por cento) para a genitora valor este, que entendo 

o mais adequado para a situação dos autos, possibilitando a satisfação 

das necessidades mínimas do menor e o adimplemento por parte do 

Requerido e que serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo ou depósito em 

conta bancária a ser indicada nos autos. Primeiramente, considerando que 

a mãe do menor Sra. MARCILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, não foi 

incluída no polo passivo da ação, a qual encontra-se também em lugar 

incerto e não sabido, logo o que se pode concluir a priori é que há 

interesse de outras pessoas no resultado do processo, além daquele cujo 

nome fora declinado na inicial. Assim sendo, necessário que esta seja 

incluindo no polo passivo da ação, devendo para tanto, proceder com as 

anotações necessárias, junto a Central de Distribuição, inclusive na 

autuação. Após, Citem-se e intimem-se os Requeridos por edital, quanto 

aos termos da ação, inclusive quanto aos alimentos fixados, com prazo de 

20 (vinte) dias, e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela Autora 

(artigo 344 do CPC). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

GUARDA CUMULADA COM REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO. GENITORA 

EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. I - 

Desacolhida a preliminar de nulidade da citação editalícia, uma vez que 

esgotados todos os meios de localização da genitora, que se encontra em 

local incerto e não sabido, não restando outra alternativa, que não a 

citação por edital. II - Comprovada negligência e abandono da genitora 

para com a filha, que se encontra bem cuidada pela avó materna, desde o 

nascimento, deve ser mantida a sentença que deferiu a guarda à avó. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058343674, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 26/02/2014). (TJ-RS - AC: 70058343674 RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 26/02/2014, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014) 

Devendo ainda, proceder com as retificações com relação ao nome da 

Sra. MARIA GOMES PEREIRA que constou como sendo Requerente, e na 

verdade, ela é apenas a pessoa indicada pelo Ministério Público para ter a 

guarda provisória do menor. Ciência a Representante do Ministério Público. 

Às providencias.”

Eu, Sócrates Jalves de Laet, digitei.

 Rio Branco - MT, 15 de junho de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48203 Nr: 3022-34.2017.811.0052
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos etc.,

Em face da informação constante na certidão de referência 56, dê-se 

vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 821-74.2014.811.0052

 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: Nadir Teixeira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Pró-Vida, Justo R. P. Bustamante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Rafaella Paiva Coelho - OAB:MT0018672

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, oferecendo seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de intimadas às 

partes da apresentação do laudo. Deste numerário depositado, 50 % 

(cinquenta por cento) será entregue ao perito judicial inicialmente, 

conquanto, o restante será entregue após protocolização do laudo em 

testilha. Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Registre-se que acaso o 

perito nomeado informe a impossibilidade de realizar, no todo ou em parte, 

as perícias pugnadas dada a inabilitação ou outros motivos, desde já, 

DETERMINO a expedição de ofício à Secretaria de Saúde para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique profissionais hábeis e habilitados para 

efetivarem as medidas deferidas (perícia médica e imagiologista). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 821-74.2014.811.0052

 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: Nadir Teixeira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Pró-Vida, Justo R. P. Bustamante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Rafaella Paiva Coelho - OAB:MT0018672

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpram-se as determinações anteriores.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 864-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão 

do Oficial de Justiça de referência 99, no prazo legal, bem como para 

efetuar o pagamento de duas diligências (uma para cada Oficial de 

Justiça) para cidade de Salto do Céu/MT, no valor de R$ 120,00 cada uma, 

totalizando R$ 240,00, conforme consta na referida certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 854-25.2018.811.0052

 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: Kelvin Ferreira Torres, Neli Fri Ferreira

 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:

 Vistos etc.,

 Designe-se nova data da perícia, intimando as partes, bem como o 

Ministério Público, nos mesmos termos da decisão exarada na referência 

04.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 709 Nr: 352-53.1999.811.0052

 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: AUGUSTO FELIX DE ABREU, MARIA VIEIRA DA CRUZ 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2.INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3.Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, INTIME-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e 

seguintes, do CPC.4.Por fim, embora não haja interesse direto da União na 

solução da presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça 

Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 707 Nr: 280-66.1999.811.0052

 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: MARINA PAULA RIBEIRO CESÁRIO, APARECIDO 

CESÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2.INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3.Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, INTIME-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e 

seguintes, do CPC.4.Por fim, embora não haja interesse direto da União na 

solução da presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça 

Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 
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administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010328-49.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-34.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES DA SILVA (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)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-78.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-04.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-33.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIUCEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-48.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-26.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON RODRIGUES MEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 
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38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010141-75.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-14.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BEATRIZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-45.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-90.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA PREISIGKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

ABILIO DIAMANTINO FRANCISCO BOGADO OAB - SP0145430A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-22.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANX LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON RUY GIUBLIN NETO OAB - PR42395 (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-54.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-33.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)
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MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA MARIA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-70.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ COSTA FERRARI (REQUERENTE)

ERIVELSON FERRARI (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)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-85.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-54.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 15 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI 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: 01/08/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000062-54.2018.8.11.0052; 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: 1000063-39.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ROSILEIDE DA SILVA FRANCALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 15 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI 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: 01/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000063-39.2018.8.11.0052; 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: 1000064-24.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEZO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc., O art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95 dispõe que “ficam excluídas da 
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competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. Dispõe também o art. 8º da Lei 

9.099/95 que “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.”. O artigo 2ª da Lei 

12.153/2009, dispõe que “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.”, sendo que em seu parágrafo 

4º, ressalta que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Desse modo, 

inadmissível a presente ação, pela incompetência deste Juizado Especial 

Cível e Criminal. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, IV, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-09.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUZENI BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 15 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO 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: 01/08/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000065-09.2018.8.11.0052; 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: 1000068-61.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUARESMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 15 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI 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: 01/08/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000068-61.2018.8.11.0052; 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: 1000076-38.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TOLEDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 15 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI 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: 01/08/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000076-38.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 08/2018 – DF - Torna Publico o Gabarito Definitivo da prova do 

Processo Seletivo para Cadastro Reserva de Credenciamento de 

Conciliador.

 * O Edital n° 08/2018 – DF completo,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81247 Nr: 1220-27.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auremar Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que houve a intimação da testemunha, porém, conforme ref. 

19, a mesma informou o seu não comparecimento por motivo justificado, 

redesigno a audiência para sua inquirição para o dia 19 de julho de 2018 

às 15h15min, devendo referida testemunha ser intimada pessoalmente da 

data, bem como para trazer o atestado médico. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Comunique-se ao juízo deprecante. Aguarde-se em secretaria a 

realização da audiência.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69984 Nr: 2709-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laiza Cristina Silva Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silinei de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O

 Vistos em correição.

Trata-se de procedimento para a concessão de Alvará Judicial para 

levantamento de seguro DPVAT, proposto por LAIZA CRISTINA SILVA 

ASSUNÇÃO, com a finalidade de levantar quantia decorrente do seguro 

DPVAT deixado por SILINEI DE ALMEIDA, falecido na data de 27/09/2015.

Aduz a Requerente que era convivente do de cujus, e que desse 

relacionamento tiveram 03 (três) filhos, conforme certidões de nascimento 

anexas aos autos. Relata que o Requerente foi vítima de acidente de 

trânsito, motivo pelo qual pleiteia pelo levantamento do Seguro DPVAT, 

mediante expedição de alvará judicial.

 Com a inicial vieram os documentos contidos nas fls.02/11.

Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 

725, VII, do CPC.

Aportou aos autos ofício oriundo do DETRAN/MT, contendo, tão somente, 

extrato de débito do veículo (fls.29/30).

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela expedição de ofício à 

Seguradora para que informe a existência de saldo em nome do de cujus, 

referente ao DPVAT.

 Os autos vieram conclusos.

Inicialmente, acolho a cota ministerial de ref.27.

 Expeça-se ofício, em caráter de urgência, à Seguradora Líder – 

Administradora Oficial do Seguro DPVAT, para que informe sobre a 

existência de saldo e o valor atualizado, encaminhando o respectivo 

extrato.

Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSS, para que informe 

nos autos se há dependentes habilitados em nome do de cujus SILINEI DE 

ALMEIDA.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69934 Nr: 2684-57.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Pedro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 2684-57.2016.811.0032

 Código n.º 69934

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais intentada por ALTAIR 

PEDRO DE QUEIROZ, em desfavor de TB TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

À vista do pleito formulado na exordial, DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, com fulcro no art.98 e seguintes do CPC.

DESIGNE-SE audiência de conciliação.

CITE-SE a parte requerida para que integre a lide e, na sequência, 

promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhada de advogado.

Frustrada a tentativa de conciliação, iniciar-se-á o prazo de 15 dias úteis 

para que a parte requerida apresente defesa.

Cite-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 854-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanioa dos santos - 

OAB:11332

 Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertidos a obrigação alimentícia, regime de guarda e regulamentação 

do direito de visitas.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 

2018 às 16h00min.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias indiquem as 

provas que pretendem porduzir, e, caso indiquem testemunhas, devem, no 

mesmo prazo, apresentar o respectivo rol. Advirta-se que as testemunhas 

arroladas deverão comparecer em juízo independentemente de intimação 

do juízo, salvo necessidade justificada.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81886 Nr: 1702-72.2018.811.0032

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora acerca da chegada aos autos a esta Comarca, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82365 Nr: 2009-26.2018.811.0032

 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: Jucinil José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mylena Maria Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - OAB:4541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em Correição.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189 do 

Código de Processo Civil.

Desde já defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento 

no art. 98 e ss. do CPC.

INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela, uma vez que os 

elementos probatórios inicialmente produzidos não são suficientes a inferir 

a probabilidade do direito vindicado, conforme exige o art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior reanálise do pedido.

Designe-se audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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Rosário Oeste/MT, 14 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78515 Nr: 4265-73.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, rep. pelo Prefeito 

Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação, foi apresentada fora do prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79008 Nr: 31-14.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdQ, CKDCB, BdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT,  Renato Chagas Correa da Si lva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Nos termos 

do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finaldiade de 

intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69923 Nr: 2676-80.2016.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanita Teodosia Malheiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:46, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para querendo apresentar impugnação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70227 Nr: 2794-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o autor/interessada 

para comparecer neste Juízo e retirar a carta precatória ou efetuar o 

preparo para o seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80414 Nr: 733-57.2018.811.0032

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça de ref:16, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81872 Nr: 1688-88.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MARCELINA PEREIRA - ME, 

Valdemir Albino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 328,50 

(trezentos e vinte oito reais e cinquenta centavos) ou oferecer meios 

legais, para ao cumprimento do mandado no zona rural, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 1687-06.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do mandado 

no Bairro centro, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77508 Nr: 3803-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 Nos termos da Legislação igente e Provimento 56/2007 CGJ impulsiono 

este processo com a finalidade de intimar os advogados do réu da 
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redesignação de audiência:Vistos em correição. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, redesigno o dia 19 de julho de 208 

às 14h00min., para realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as testemunhas arroladas e requisite-se o réu. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria. Cumpra-se, providenciando-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81233 Nr: 1205-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas, 

contudo, DETERMINO a revisão das mesmas, assim, onde se lê: Seja 

comunicado ao agressor a proibição das seguintes medidas: Aproximação 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 200 

metros, passa a ser lido: Aproximação da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, no limite de 50 metros:Em relação aos demais pedidos, é 

necessária a designação de audiência de conciliação e mediação, a qual 

deve ser designada de acordo com a pauta da Comarca de Rosário 

Oeste.Por fim, desde já, determino estudo psicossocial do local em que 

Aparecida Antônia de Almeida Prado reside com os filhos, bem como da 

residência dos genitores do requerente, a qual a criança Perlla Vitória 

Aparecida de Almeida permanecia maior parte do tempo.Proceda-se a 

Secretaria Judicial com a designação de audiência de conciliação e 

mediação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82358 Nr: 2003-19.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2018 deste juízo, em cumprimento 

ao artigo 1º da referida Ordem, na qual determina o imediato cumprimento 

das Cartas Precatórias sem necessidade da remessa dos autos à 

conclusão do Magistrado bem como nos termos do Prov. 56/2007-CGJ-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de efetuar o cumprimento da 

presente missiva, servindo esta como mandado. Após, devidamente 

cumprido o ato, devolva-se a Comarca de origem, grafando nossas 

homenagens, tudo conforme determinado na Ordem de Serviço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81424 Nr: 1363-16.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Feritas dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Ervina da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Afonso de Brito - 

OAB:14.187, João Antonio Francisco - OAB:, Michele Cristina 

Chaguri - OAB:

 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$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos, referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, 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: 1000086-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CORREIA DE MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-19.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO VINICIUS SALES DE ALMEIDA (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 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-04.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEVITA NUNES (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 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELWIN CRISTYAN FIGUEIREDO DOS SANTOS (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 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE SANTANA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS (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 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-11.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 26 de setembro de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-59.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000540-59.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ALTAIR DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso 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. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. 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). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-59.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000540-59.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ALTAIR DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso 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. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. 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). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-03.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000492-03.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Por 

sua vez, a parte reclamante não impugnou suficientemente a contestação, 

ante a intempestividade da impugnação à contestação. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-03.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000492-03.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Por 

sua vez, a parte reclamante não impugnou suficientemente a contestação, 

ante a intempestividade da impugnação à contestação. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-48.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 72903 Nr: 1083-84.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVETE JOSÉ DE SOUZA, LUIS GUSTAVO SOUZA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81616 Nr: 1082-31.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILVANI MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - 

OAB: 45.766 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB: 16.587/PR, JOSÉ VALDECIR CAVALINE - OAB:15081/PR

 Intimação das partes para comparecerem à audiência de Oitiva da 

Testemunha Eliton Gonçalves de Oliveira, designada para o dia 

10/07/2018, às 15:00 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81616 Nr: 1082-31.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILVANI MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - 

OAB: 45.766 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB: 16.587/PR, JOSÉ VALDECIR CAVALINE - OAB:15081/PR

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas, a fim de viabilizar a 

intimação da testemunha para audiência designada para o dia 10.07.2018, 

às 15:00 hs. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT 

e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de 

diligencia - http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000663-57.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 10:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000664-42.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 10:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 
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MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000665-27.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 10:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000666-12.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 11:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: AVERALDO PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000667-94.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 11:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-79.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000668-79.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 11:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000669-64.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 11:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 
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comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000670-49.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 11:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-34.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000671-34.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 11:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ALVENIR ALVES NOGUEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000672-19.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALVENIR ALVES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ALVENIR ALVES NOGUEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000674-86.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALVENIR ALVES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ALVENIR ALVES NOGUEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000675-71.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 13:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALVENIR ALVES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 
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ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ALVENIR ALVES NOGUEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000676-56.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 13:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALVENIR ALVES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-41.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ALVENIR ALVES NOGUEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000677-41.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 13:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALVENIR ALVES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 
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§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: CICERO ALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000678-26.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 13:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CICERO ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-93.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: CICERO ALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000680-93.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 13:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CICERO ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-78.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: CICERO ALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000681-78.2018.8.11.0053 
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VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 14:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CICERO ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-48.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: CICERO ALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000683-48.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 14:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CICERO ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: CICERO ALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000684-33.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 14:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CICERO ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 
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CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ROSA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ARMELINDA ROSA PADILHA 

Endereço: Rua 03, n° 32, 32, Altos do Leverger, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000685-18.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 14:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ARMELINDA ROSA PADILHA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES 

OAB: MT0017620A Endereço: desconhecido REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE 

SOUZA Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000686-03.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 14:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-85.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE 

SOUZA Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000687-85.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 
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Hora: 14:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-70.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE 

SOUZA Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000688-70.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 14:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-55.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE 

SOUZA Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000689-55.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 15:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE 

SOUZA Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000690-40.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 15:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-25.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ELIAS JOSE DE SOUZA Endereço: 

Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000691-25.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 15:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE SOUZA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: TARCISIO JOSE DOS SANTOS 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000692-10.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 15:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 630 de 654



REQUERENTE: TARCISIO JOSE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 1385-63.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAEL HENRIQUE HOLANDA OLIVEIRA, JOSIANE 

HOLANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ ALVES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712

 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.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 107383 Nr: 391-05.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MOISES DE SOUZA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:19115/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-21.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE FERREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 24.07.2018 às 

14h20min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-73.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para o dia 30/07/2018 às 13h40min na sede deste 

Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-06.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MAIANE LIMA DEFENSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 30/07/2018 às 

13h00min na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 009/2018/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 

abertura de vaga de Assistente do Serviço Voluntário não remunerado do 

Fórum da Comarca de Tabaporã, em conformidade com o Provimento nº 

16/2014/CM;

1. A Inscrição na vaga de Assistente do Serviço Voluntário dar-se-á 

perante a Central de Administração do Foro da Comarca de Tabaporã, sito 

à Rua Carlos Roberto Platero, SN, Centro, no período de 20 a 29 de junho 
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2018, no horário do expediente forense, das 12 às 19 horas.

2. Juntamente com o requerimento de inscrição, constante no ANEXO I do 

presente edital, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

2.1 – Cópia da cédula de identidade;

2.2 – Cópia do CPF;

2.3 – 01 (uma) foto 3x4;

2.4 – Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

2.5 – Certidões Negativas de antecedentes criminais expedidas pela 

Justiça Federal e Estadual;

3. A prestação de serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que 

prestam serviço não remunerado ao Poder Judiciário, mediante celebração 

de Termo de Adesão, não gera vínculo profissional ou qualquer outra 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui objetivos 

cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de assistência social e é 

considerado serviço público relevante.

4. Podem prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 anos, 

estudante ou graduado em Direito, Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, Arquivologia, Biblioteconomia, Letras, Ciência da Computação, 

Pedagogia ou Engenharia, ou ainda membro da sociedade civil com 

atuação nas áreas de educação, cultura ou desporto, para exercer suas 

atividades exclusivamente na Secretaria da Vara Única do Fórum da 

Comarca de Tabaporã.

5. O candidato será submetido à entrevista pessoal.

6. 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. Outras informações sobre 

a vaga poderão ser obtidas pelo telefone 66 – 3557-1616 ou 3557-1116, 

ramal 202.

As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo 

seletivo, o candidato que prestar informações incorretas, bem como em 

virtude da ausência de veracidade dos dados informados.

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, 15 de junho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA. Juiz Substituto e Diretor do Foro

EDITAL Nº 009/2018/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 abertura de vaga de Assistente do 

Serviço Voluntário não remunerado do Fórum da Comarca de Tabaporã, 

em conformidade com o Provimento nº 16/2014/CM;

* 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10759 Nr: 384-43.2010.811.0094

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pires Bezerra, Rômulo Silveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da informação de que os executados, citados por edital, 

permaneceu silente (fl. 153), nomeio como seu curador, o Dr. Astor 

Beskow, inscrito na OAB MT/16586-B, causídico militante nesta comarca, 

para defender seus interesses de acordo com o artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil.

Após a contestação, abra-se vista ao exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21163 Nr: 529-94.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Pedroso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na execução fiscal, 

não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a 

citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por edital na 

execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.).Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já houve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11657 Nr: 398-90.2011.811.0094

 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: JAdS, AVdS, JJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o requerente Sr. Angenilson Vieira da Silva, 

compareceu em cartório oportunidade em que informou à fl. 63, não 

possuir condições financeiras para constituir advogado, requerendo a 

nomeação de defensor dativo para defender seus interesses, bem como 

acostou à fl. 64, a Avaliação da Situação Econômica-Financeira.

 Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

o Dr. Geraldino Viana da Silva, advogado militante nesta comarca, para 

defender os interesses do requerente Sr. Angenilson.

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para providências que 

entender necessárias.

Deixo para arbitrar os honorários advocatícios por ocasião da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8141 Nr: 390-55.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR, DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Primeiramente, verifico que o exequente informou às fls. 138/138v, que 

não possui interesse na manutenção da penhora realizada pelo oficial de 

justiça às fls. 34/34v., destes autos, pugnando pela sua desconstituição, 

razão pela qual desconstituo a penhora realizada às fls. 34/34v., 

conforme requerido pelo exequente, proceda-se ao necessário.

 Defiro o pedido de suspensão de fls. 157/157-verso.

Com supedâneo no art. 921, III, do CPC, suspendo a presente execução 

pelo período de 01 (um) ano, ficando a prescrição suspensa nos termos 

do § 1º do art. 921 do CPC.

Após, decorrido o prazo, abra-se vista novamente à parte exequente, 

para que dê o profícuo andamento ao feito.

Após, voltem os autos novamente conclusos, para outras deliberações.

 Indefiro o pedido de transferência de valores penhorados à conta do 

banco exequente, eis que não foi realizada penhora de valores nestes 

autos.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20563 Nr: 852-36.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donisete de Paiva Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na execução fiscal, 

não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a 

citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por edital na 

execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.).Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já houve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7584 Nr: 518-12.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos em correição.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25779 Nr: 790-54.2016.811.0094

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Detomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neoclides de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 50, 

proceda-se a reclassificação do feito como cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31091 Nr: 573-40.2018.811.0094

 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: PFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1-Defiro o pedido de citação editalícia da requerida, nos termos do art. 

246, IV, do CPC.

2- Cite-se a requerida, por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 257, III, do CPC, com as advertências legais (art. 344 e 257, IV, 

do CPC), para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a 

presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

3- Havendo alegação de preliminares e/ou a juntada de documentos com a 

contestação, abra-se vista à parte autora para, querendo, ofertar 

impugnação no prazo legal. Após, conclusos.

4- Para o caso da requerida não constituir patrono nomeio como seu 

curador, o Dr. Margaiver Baesso dos Santos, causídico militante nesta 

comarca, para defender seus interesses de acordo com o artigo 72, II, do 

Código de Processo Civil.

Após, apresentada a contestação, abra-se vista à parte autora.

5-. Defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, do CPC.

6-. Processe-se em segredo de justiça, na forma do art. 189, II, do CPC.

 Ás providências. Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7257 Nr: 188-15.2006.811.0094
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 No que tange ao ofício de fl. 211, intime-se a parte exequente para que, 

em 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que for de direito e 

interesse.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 904-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em Correição. Considerando que as testemunhas de defesa, 

Valdemir de Araujo, Maria Graças Aleriano da Silva, Raimundo dos Santos 

Barros e Diego Marcelo dos Santos em que pese devidamente intimadas 

não compareceram na presente oralidade, designo a data 04 de Julho de 

2018, às 16h30min, devendo ser expedido mandado para condução 

coercitiva. No que tange a testemunha Mirtes da Silva, abra-se vista à 

defesa para apresentar no prazo de cinco dias o endereço atualizado da 

testemunha Mirtes da Silva. Com o aporte do endereço, expeça-se carta 

precatória para sua inquirição. Ao reverso, sendo o endereço desta 

comarca, expeça-se intimação para comparecimento na solenidade ora 

designada. No que tange à prova requerida, em que pese a alegação da 

preclusão, tenho que sua realização não causará embaraços à instrução, 

bem como pode ser deferida como prova do juízo de ofício. Desta forma, 

determino como prova do juízo a realização da constatação requerida, 

devendo-se expedir mandado para que o Sr. Oficial proceda a medição da 

distância entre a casa da vítima e o bebedouro, bem como do barracão da 

fazenda, juntando fotos dos locais indicado, tudo isso no prazo de 20 

dias. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 527-51.2018.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Considerando o pedido e documentos de fls. 04/14 e manifestação 

ministerial de fls. 18/18-verso, intime-se pessoalmente o Exmo. Delegado 

de Polícia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações 

referentes às alegações trazidas pelo requerente acerca da apreensão 

do veículo descrito nestes autos, documentos acostados às fls. 

08-verso/14.

Com a resposta, abra-se vista à parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, querendo, se manifeste.

Após, abra-se vista novamente ao MPE.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9982 Nr: 825-58.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pajé Materiais de Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, 

derradeiramente reitere-se a INTIMAÇÃO da parte requerida para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDA com o depósito do valor dos 

honorários periciais na porcentagem que lhe compete, eis que, devem ser 

rateadas as despesas da perícia determinada de ofício pelo juízo, sendo 

que, o requerente já efetivou o depósito, conforme documento de fls. 

2.481/2.482.

Fica desde já consignado que, em caso de inércia da parte requerida e, 

não sendo possível a realização da perícia, o feito poderá ser julgado na 

fase que se encontra, sendo declarado precluso o direito de produção de 

outras provas, devendo a parte requerida arcar com o ônus de sua 

inércia.

Uma vez efetivado o depósito, INTIME-SE a empresa nomeada como perita 

do juízo para que dê início aos trabalhos, cumprindo as demais 

determinações fixadas na decisão que determinou a realização da prova 

pericial. Caso contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22983 Nr: 862-12.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Bloemer Silva, Tatiana da Silva 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 101, intime-se o advogado Dr. Abraão Lincon de 

Laet, nomeado para exercer a defesa da requerida Tatiana da Silva 

Barbosa, para que apresente, no prazo legal, os memoriais finais, nos 

termos da decisão de fl. 80-verso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9507 Nr: 272-11.2009.811.0094

 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: Luiz Otavio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Paim Ltda, 

Irton Paim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Vistos em correição.

Diante das certidões de fls. 248 e 250, abra-se vista do presente feito à 

parte requerida, para que se manifeste requerendo o que for de direito e 

interesse.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 6059 Nr: 1048-50.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos em correição.

I – INTIMEM-SE as partes da penhora formalizada às fls. 126.

II – No mais, permaneçam os autos aguardando o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos embargos que tramitam em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25571 Nr: 1389-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 39, sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito,

Após, conclusos para outras deliberações.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 1574-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Pacola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com fundamento no art. 337, §4º, c/c art. 485, V, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO os presentes embargos, isto sem resolução do 

mérito, ante a verificação da coisa julgada.4.Providências FinaisDecorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, translade-se cópia da 

presente sentença ao feito principal (cód.: 6059) e, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o 

arquivamento destes autos.Condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do 

CPC/15.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22094 Nr: 211-77.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 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 é de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, levando-se o prazo prescricional para 3 (três) anos, nos 

moldes do Artigo 109, VI, do CP. Considerando que o recebimento da 

denuncia se deu em 07/07/2014 (fls. 31/32), com a publicação da 

sentença condenatória se dando em 07/03/2018 (art. 389 CPP), ou seja, 

transcorrido o prazo superior aos 3 (três) 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 JAIR DE SOUZA SILVA, 

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.: 26990 Nr: 376-22.2017.811.0094

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Borges dos Santos - ME, Janaina Michele 

Borges Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Defiro o pedido formulado em manifestação de fls. 75/76, nos termos do 

art. 246, IV, do CPC/2015.

 II – Sendo assim, CITEM-SE os executados por EDITAL, pelo prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os termos da decisão de 

fls. 38/39;

III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte o 

executado, fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL do 

executado o D. Causídico Dr. ABRAÃO LINCON DE LAET, ocasião em que 

deverá o mesmo ser intimado da presente nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11110 Nr: 732-61.2010.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos em correição.

Considerando que a perícia foi pleiteada pela parte autora (fls. 499), bem 

como, que este juízo entendeu pertinente a realização de aludida prova, tal 

como fundamentado em decisão de fls. 501/502, derradeiramente 

reitere-se a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, PROCEDA com o depósito do valor dos honorários periciais, não 

merecendo prosperar o pleito de fls. 519/520, porquanto não se encontra 

amparado por qualquer documento, não sendo as alegações 

contundentes para fins de sobrestar o andamento do feito, ou, embasar o 

pedido de assistência judiciária gratuita.

Fica desde já consignado que, em caso de inércia da parte autora e, não 

sendo possível a realização da perícia, o feito poderá ser julgado na fase 

que se encontra, sendo declarado precluso o direito de produção de 

outras provas, devendo a parte autora arcar com o ônus de sua inércia.

Uma vez efetivado o depósito, INTIME-SE a empresa nomeada como perita 

do juízo para que dê início aos trabalhos, cumprindo as demais 

determinações fixadas na decisão que determinou a realização da prova 
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pericial. Caso contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos, no 

prazo mais exíguo possível.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25512 Nr: 578-33.2016.811.0094

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO MADEIRAS LTDA ME, Aparecido de 

Oliveira Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Defiro o pedido formulado em manifestação de fls. 70, nos termos do 

art. 246, IV, do CPC/2015.

 II – Sendo assim, CITEM-SE os executados por EDITAL, pelo prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os termos da decisão de 

fls. 40/41;

III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte o 

executado, fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL do 

executado o D. Causídico Dr. ABRAÃO LINCON DE LAET, ocasião em que 

deverá o mesmo ser intimado da presente nomeação;

IV – Sem prejuízo das providências alhures, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria Judicial, para fins de atualização do débito perseguido nestes 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22621 Nr: 607-54.2014.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Oliveira, Luiz Francisco Gomes Ferreira, 

Lucimara Lesmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Colméia Indústria e 

Agropecuária do Norte S. A. - CIAN, Ricardo Luiz Giglio, Luiz Zordan Neto, 

Rosa Nara Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira - OAB:7274/MT, Anderson de Mattos Pereira - 

OAB:MT/8718, Esteban Rafael Baldasso Romero - OAB:MT/14.717, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Vistos em correição.

Antes de deliberar o pleito de produção de provas nestes autos, em 

consonância com a decisão proferida nos autos em apenso (cód.: 21969), 

permaneçam os presentes autos aguardando a conclusão em conjunta 

com o feito de código 21970, cuja perícia já foi deferida e, ao que consta, 

possuí o mesmo objeto da perícia aqui pleiteada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28632 Nr: 1301-18.2017.811.0094

 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: TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se vistas dos autos ao MPE e, após, tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21969 Nr: 104-33.2014.811.0094

 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: Luiz Zordan Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gonçalves Pereira - 

OAB:7274/MT, Esteban Rafael Baldasso Romero - OAB:MT/14.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Vistos em correição.

Em atenção ao postulado de fls. 461 e, verificando que a perícia aqui 

pleiteada possui a mesma finalidade da prova já deferida nos autos do 

processo n.º 105-18.2014.811.0094 - código 21970, visando não gerar 

decisões conflitantes, até mesmo em razão da identidade dos pedidos e 

da parte que ocupa o polo passivo, DETERMINO sejam os presentes autos 

apenso ao processo n.º 105-18.2014.811.0094 - código 21970.

Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27413 Nr: 621-33.2017.811.0094

 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: TJDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdACT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE integralmente a sentença de fls. 77, sendo assim, ante o 

trânsito em julgado certificado às fls. 83, determino o arquivamento dos 

presentes autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24913 Nr: 207-69.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver RONIVALDO BENTO DA SILVA quanto à acusação 

de prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, caput, c/c art. 

61, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, 

o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.4. Disposições FinaisComunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito, 

bem como o número do inquérito policial, que deu 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”.Após o trânsito em julgado, remeta ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23926 Nr: 489-44.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Clei Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu RONE-CLEI BEZERRA DA SILVA nas sanções do art. 155, § 4º, inciso 

I, do Código Penal.(..) Pena FinalInexistindo outras circunstâncias a incidir 

na espécie, resta o réu RONE-CLEI BEZERRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, condenado à pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 

49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado 

monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 

02.03.98, p. 128).Regime inicial de cumprimentoTraz o Art. 387, §2º do 

CPP, § 2o “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.Contudo, 

não consta nos autos notícias de que o réu permaneceu segregado 

cautelarmente, não sendo autuado em flagrante, respondendo todo o 

processo, desde a fase inquisitorial, em liberdade.Posto isso, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, referidas acima 

no cálculo da pena base, pois o crime foi cometido sem emprego de 

violência e não há elementos indicativos que desabonem a conduta social 

ou personalidade do réu. E, tendo em vista que foi aplicada pena privativa 

de liberdade inferior a quatro anos, contudo, o réu é reincidente, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, conforme 

Súmula 269 do STJ. (...) .d) Fixo os honorários do D. Causídico nomeado 

para defesa do acusado em 10 URHs, devendo-se expedir a 

respectivacertidão.e) Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas 

e despesas processuais, vez que foi assistido por advogado 

nomeado.Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 250-11.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Esperidião da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, diante da quitação do débito exequendo, acolho o pedido da 

exequente e determino o levantamento do valor bloqueado via bacenjud, 

devendo para tanto ser informado nos autos, conta e agência bancária de 

titularidade da executada, a fim de que seja expedido alvará judicial em 

seu nome. Proceda-se a secretaria da Vara Única ao necessário para 

levantamento.

 Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes.

 Após, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20655 Nr: 927-75.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 do ambos CPC.Inviável a suspensão do processo até a ultimação da 

composição entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste 

Foro, bem como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao 

arrepio da orientação emanada do colendo CNJ (Meta 02/2009).Em caso 

de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o desarquivamento 

do feito e consequente sequência do processo.No mais, diante do acordo 

entabulado entre as partes, acolho o pedido da exequente e determino o 

levantamento do valor bloqueado via bacenjud, devendo para tanto ser 

informado nos autos, conta e agência bancária de titularidade da 

executada, a fim de que seja expedido alvará judicial em seu nome. 

Proceda-se a secretaria da Vara Única ao necessário para levantamento. 

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se a Executada para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes. Após, arquive-se com 

baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11387 Nr: 138-13.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/RS 80.026-A

 Vistos em correição.

I - INTIME-SE a empresa nomeada como perita do Juízo para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à discordância apresentada às 

487/490 e fls. 492 dos autos, mormente justificando o valor atribuído à 

perícia, de acordo com os pontos que se insurgem as partes, sob pena de 

revogação da nomeação;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem em 

mesmo prazo.

III – Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26615 Nr: 137-18.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEDEIROS ARIAS - 

OAB:SP/259885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Devidamente intimada, a parte executada, deixou de quitar o débito 

exequendo.

 Assim sendo, Defiro a PENHORA ONLINE, face à parte executada. 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, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 
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do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Defiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, 

§ 3 º, do CPC. Expeça-se o necessário.

Determino que se proceda à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada, bem como, a DOI- Declaração Sobre Operações Imobiliárias 

desde a data da citação, objetivando aferir o percentual de faturamento do 

executado acerca da empresa em que figura como sócio.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Após, a documentação deverá ser destruída.

Após, intime-se o exequente para que traga aos autos cópia do contrato 

social da empresa indicada à fl. 40, requerendo o for de direito e 

interesse, no prazo legal, sendo que seu silencio importará em extinção do 

feito nos moldes do artigo 485, III, do NCPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20191 Nr: 483-42.2012.811.0094

 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: Lídia de Carvalho Ferreira

 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.

Processo em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o presente feito ao arquivo, 

com as baixas e anotaçãoes de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11277 Nr: 31-66.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Aparecida Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oquecomprar Comércio de Eletrônicos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:251.594 SP

 Vistos em correição.

I – Em atenção ao certificado pela Gestora Judicial, INTIME-SE 

pessoalmente a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de 

direito, 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 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 1297-36.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA, OAB 18870-O, com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 1882-25.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, Vanderlei Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/0, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48307 Nr: 736-80.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUDI GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

NEUDI GALLI , OAB 6562-B , com carga do presente feito, para no prazo 

de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 

234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 1192 Nr: 465-57.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GENIR SCHUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:OAB/MT 15882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

GILBERTO CRISTOFOLINI , OAB 15882 , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50187 Nr: 1679-97.2015.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 
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FERNANDO PASINI , OAB 8856 , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45551 Nr: 1461-06.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pasini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM, MARLI PETZOLDT DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI , OAB 8856 , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22340 Nr: 201-64.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Franciele Frasson - 

OAB:7724, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

25930, Tâmili Kiara Beatezek Rodriguês - OAB:OAB/PR 41496

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI , OAB 8856 , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22327 Nr: 187-80.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pasini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENZ GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Franciele Frasson - 

OAB:7724, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

25930, Tâmili Kiara Beatezek Rodriguês - OAB:OAB/PR 41496

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI , OAB 8856 , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19707 Nr: 772-06.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, Maria Lucia 

Bedin Martelli, Darcy Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856, Rafaela Calgaro - OAB:MT 9.403-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI , OAB 8856 , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 530-95.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19562 Nr: 620-55.2007.811.0108

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, Rafaela Calgaro - OAB:MT 9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CARMEM CRISTINA GARBOSSA , OAB 7389 , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 301-14.2012.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB 11208-B, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1278-35.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI ROQUE PONTES, ADEMIR RIBEIRO DOS 

SANTOS, Geraldo Félix da Silva, Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA, OAB 9601-B, com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 1684-22.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOLBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:MS - 3.556

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46680 Nr: 2208-53.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALES HOFFMANN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO CROCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 1112-03.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO CROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALES HOFFMANN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43555 Nr: 2500-72.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, AES, MCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47550 Nr: 294-17.2015.811.0108

 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: MERCANTIL AGRO INSUMOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:MT 5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24515 Nr: 790-22.2010.811.0108

 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: LEANDRO JUNIOR GOSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDA RENNER - 

OAB:2808-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 789-37.2010.811.0108

 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: APARECIDO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDA RENNER - 

OAB:2808-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24513 Nr: 788-52.2010.811.0108

 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: JOSE CARLOS VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDA RENNER - 

OAB:2808-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24512 Nr: 787-67.2010.811.0108

 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: ANDRE VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDA RENNER - 

OAB:2808-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 
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do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24511 Nr: 786-82.2010.811.0108

 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: DOMINGOS VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDA RENNER - 

OAB:2808-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21055 Nr: 1550-39.2008.811.0108

 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: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20973 Nr: 1547-84.2008.811.0108

 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: Fabrício Santos Scarpellini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 1549-54.2008.811.0108

 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: PAULO TRINDADE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20944 Nr: 1553-91.2008.811.0108

 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: SIMONE MADALOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20942 Nr: 1548-69.2008.811.0108

 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: José Arnaldo Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20159 Nr: 194-14.2005.811.0108

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIO ICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, JOEL 

GONÇALVES FILHO, JOSÉ RUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSÉ TIRLONI, Roseli Bonissoni Tirloni, 

LUCIANO ARMANDO SETTE, COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SCORPIONI 

GONÇALVES - OAB:7636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20157 Nr: 174-86.2006.811.0108

 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: GERALDINO FRANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 20156 Nr: 2122-63.2006.811.0108

 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: ÁLVARO ANDRÉ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 13255 Nr: 419-68.2004.811.0108

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJT, RBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB 11876-A, com carga 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60518 Nr: 2719-46.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auri Melchior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Monagatti Nobre 

Mesti - OAB:MT 5.759, Fabio Rivelli - OAB:MT 19023-A, Fabio Rivelli - 

OAB:SP 297.608, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT 7.394

 Considerando que a publicação anterior não constou um dos 

procuradores da parte requerida, impulsiono os autos para promover nova 

intimação das partes quanto ao teor do despacho em que: VISTOS. 

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19/07/2018, às 14h30, a ser 

realizada no Fórum da Comarca de Tapurah. Intime-se o autor para a 

audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 334, § 3º, do CPC). Cite-se 

e Intime-se os requeridos com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data da audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação 

nos casos e formas previstas no artigo 335 do CPC. Havendo 

desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta deverá 

requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC). Advirta-se as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que 

deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(artigo 334, § 8º e 9º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT,04 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo. 

Juíza de Direito

 Em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1070-12.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAREDIANE SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 402,12 (quatrocentos e dois reais e doze centavos), ou 

nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que 

tenham o executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de 

justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA 

e ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem 

como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 13 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63002 Nr: 1029-45.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON A OLAH JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 15.482,90 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 

noventa centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 
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reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 13 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62230 Nr: 579-05.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIMAR GONÇALVES, LUCIANO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 40.479,30 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove 

reais e trinta centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 13 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62568 Nr: 770-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RAMALHO DA SILVA ME, VILMAR 

RAMALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 14.107,15 (quatorze mil, cento e sete reais e quinze 

centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo de 

três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do débito, 

deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 13 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 1149-88.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO TIRLONI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte autora, via DJe, para emendar a petição 

inicial para comprovar a hipossuficiência alegada, juntando a declaração 

de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, movimentação 

bancária ou recolher às custas processuais devidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

da distribuição.Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido 

cumprimento, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 13 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62469 Nr: 710-77.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ANGELO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 710-77.2018.811.0108 (Código nº 62469)

REQUERENTE: Jaime Angelo Piazza

REQUERIDO: Joel dos Santos

VISTOS.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 15h, a ser 

realizada na Sala de Conciliação do Fórum da Comarca de Tapurah.

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 13 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 739-30.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIS CRISTINA ERWIG DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 739-30.2018.811.0108 (Código nº 62524)

REQUERENTE: Beatris Cristina Erwing do Nascimento

REQUERIDO: Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S/A

VISTOS.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 16h, a ser 

realizada na Sala de Conciliação do Fórum da Comarca de Tapurah.

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 13 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 730-68.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES FELIPE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 730-68.2018.811.0108 (Código nº 62511)

REQUERENTE: Hermes Felipe de Sousa

REQUERIDO: Banco Bradesco Seguros S/A

VISTOS.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 15h30min, a ser 

realizada na Sala de Conciliação do Fórum da Comarca de Tapurah.

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 13 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62952 Nr: 1001-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES 

DE CARGAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1001-77.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62952

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTS

EXEQUENTE: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE APÓIO AOS TRANSPORTDORES DE 

CARGAS DE MATO GROSSO

VISTO.

De acordo com o art. 537, § 3º, do NCPC, a decisão que fixa multa é 

passível de cumprimento provisório, devendo o valor ser depositado em 

Juízo, permitindo o levantamento após o trânsito em julgado da sentença 

favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II e III, 

do art. 1042.

Posto isto, ordeno:

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º), observando que o 

valor deverá ser depositado em Juízo.

 Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Concedo ao exequente a gratuidade de justiça.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 57315 Nr: 818-43.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES 

DE CARGAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12724

 Posto isto:1)Acolho os embargos de declaração opostos pelo requerido 

de pp. 153/158, para lhe dar total provimento.2)Mantenho a competência 
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deste r. Juízo, para processamento e julgamento do feito, conforme 

fundamentos acima.3)Indefiro o pedido de revogação da gratuidade de 

justiça.Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de junho de 

2018.Gisele Alves SilvaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20823 Nr: 227-96.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Aparecida Pereira, EDINA APARECIDA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 227-96.2008.811.0108 – CÓDIGO: 20823

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

REQUERENTE: FRANCIELE APARECIDA PEREIRA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TAPURAH/MT

VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, tendo as partes acima qualificadas.

Considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça inexistem 

peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a teor do que 

estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da CNGC/MT 

(artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados neste juízo.

Desse modo, proceda a Sr.ª Gestora pesquisa para identificação de 

médico(a) especialista em ginecologia e obstetrícia, vez que a perícia a ser 

realizada nesses autos, necessita de médico(a) com especialização na 

área para maior apreciação dos fatos para realização da perícia médica 

designada, bem como determino a Secretaria da Vara que providencie o 

seu cadastramento no banco de peritos do TJMT, com a maior brevidade 

possível.

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados.

Encaminhem-se ao expert os quesitos formulados nos autos, juntamente 

com cópias da petição inicial.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da finalização da perícia.

Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários.

 Intime-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA às providências necessárias que o 

caso requer.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58993 Nr: 1714-86.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocelin, MÁRCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:OAB/MS 11387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 PROCESSO N.º 1714-86.2017.811.0108 – CÓDIGO: 58993

EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: PAULO MOCELIN E OUTRA

 EMBARGADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Embargos do Devedor interposto em face de execução, que 

corre em apenso.

De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 919 do NCPC), salvo a requerimento do 

devedor quando demonstrado os requisitos necessários para concessão 

de tutela provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito 

ou caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC).

No caso dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos da tutela 

provisória, quais sejam, urgência ou evidência do direito, para que o 

trâmite da execução seja suspenso, já que a execução não está garantida 

por penhora, depósito ou caução suficiente, haja vista que, intimado o 

embargado não aceitou o bem dado em garantia da execução, conforme 

se vê de p. 55/56, do processo executivo em apenso.

Contudo, considerando que o embargante arguiu em preliminar de mérito a 

incompetência, a suspensão de rigor se impõe, até que seja decidido a 

questão relativa a competência ou não deste r. Juízo.

Posto isto, suspendo a execução que corre em apenso, devendo ser 

certificado nos autos respectivo.

Intime-se o embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de quinze dias (art. 920, “caput” do NCPC).

Cumpra-se.

Intime-se e Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de junho de 2018.

Gisele Alves Silva

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22293 Nr: 148-83.2009.811.0108

 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: Oscar Antonio Dallan, ANADIR SALETE DALLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA TAPURAH LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Moniki Kirnev - 

OAB:14892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2009/50 – CÓDIGO: 22293

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

REQUERENTE: OSCAR ANTONIO DALLAN e ANADIR SALETE DALLAN

REQUERIDA: COLONIZADORA TAPURAH

 VISTOS.

Intimem-se os requerentes para, querendo, apresentarem impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23070 Nr: 927-38.2009.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 927-38.2009.811.0108 – CÓDIGO: 23070

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO FINASA S/A

REQUERIDO: AMERILTON FEREIRA SILVA

VISTOS.

Em petitório juntado aos autos (p. 100), o requerente manifestou não ter 

mais interesse no presente feito e requereu a desistência dos autos, no 

entanto, verifico que o petitório interposto foi subscrito pelo advogado, Dr. 

André Luiz Pedroso Marques, suposto patrono do Banco Bradesco 

Financiamento, ocorre que não há nenhum documento nos autos 

comprovando incorporação do Banco Bradesco pelo Banco Finasa, ora 

autor, bem como citado advogado não detém poderes para patrocinar o 

requerente.

 Assim, intime-se o requerente no prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar os documentos necessários comprovando a incorporação pelo 

Banco Bradesco, juntando ainda procuração nos autos, outorgando 

poderes ao advogado subscritor da petição retro, a fim de proceder à 

extinção do feito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.
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GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26623 Nr: 1227-29.2011.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1227-29.2011.811.0108 – CÓDIGO: 26623

AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE: AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

REQUERIDO: CERTA CONSTRUTORA DE OBRAS

 VISTOS.

Intimem-se a parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27346 Nr: 368-76.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:MT 11.006-B

 AUTOS N.º 368-76.2012.811.0108 – CÓDIGO: 27346

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/CINDENIZAÇÃO

REQUERENTE: SIDERLEY DE PAULA DA SILVA

REQUERIDO: ERIVALDO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO

 VISTOS.

Verifica-se pedido de desistência da demanda, conforme petição e 

declaração acostadas às pp. 72/75 dos autos.

Tendo em vista que, a parte requerida foi devidamente citada (p. 21), se 

faz necessário que seja intimado a se manifestar acerca do pedido de 

desistência (p. 72/75), nos termos do que dispõe o § 4º do art. 485 do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2017.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20981 Nr: 382-02.2008.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A, Luciana Alcantara - OAB:5276, Marco Antonio Marinelli 

- OAB:SP 97.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 AUTOS N.º 382-02.2008.811.0108 – CÓDIGO: 20981

AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA

REQUERIDO: LUIZ CARLOS COZER

VISTO.

Intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao petitório de pp. 194/195, e no mesmo prazo aludido se manifeste 

sobre as demais provas que pretende produzir.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 54960 Nr: 2131-73.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Coser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE DOMINGAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2131-73.2016.811.0108 – CÓDIGO: 54960

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO 

LIMINAR

 REQUERENTE: ODILA COSER

REQUERIDA: NIZETE DOMINGAS DE CAMPOS

VISTO.

Certifique-se a Sr.ª Gestora quanto a tempestividade da impugnação a 

contestação apresentada (pp. 44/53).

Após, intimem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias para se 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41652 Nr: 516-53.2013.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN VANDERLEIA 

GOMES, SANTO FLECK GOMES, Sucessão de Santa Helena dos Santos 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESARIO DA SILVA - 

OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 AUTOS N.º 516-53.2013.811.0108 – CÓDIGO: 41652

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

VISTO.

Intime-se a parte embargada para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre os embargos de declaração opostos às fls. 286/310.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25970 Nr: 574-27.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapurah-Previ - Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537, Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 8856

 (...) Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para realização da 

perícia médica designada, bem como determino a Secretaria da Vara que 
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providencie o seu cadastramento no banco de peritos do TJMT, com a 

maior brevidade possível.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 305 de 

07 de outubro de 2014, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os limites mínimo 

e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução.É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o(a) periciando(a) estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do(a) segurado(a) para que 

assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do 

benefício (art. 60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada data para realização 

da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se 

houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste 

frustrada a realização dos atos designados.Encaminhem-se ao expert os 

quesitos formulados nos autos, juntamente com cópias da petição inicial e 

os quesitos do ofício n.º 003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia.Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 

Intime-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA às providências necessárias que o 

caso requer.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 

2018.Gleidson de Oliveira Grisoste BarbosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1533-37.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES BISPO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados.Encaminhem-se ao expert os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n.º 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.O laudo pericial deverá ser entregue 

em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia.Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. Intime-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA às 

providências necessárias que o caso requer.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.Gleidson de Oliveira Grisoste 

BarbosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63776 Nr: 1532-66.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSVCDS, DIANETE VASQUE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o 

parecer do NAT, com urgência. Transcorrido o prazo de 72 (setenta e 

duas) horas sem manifestação, certifique-se e após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo, servindo a presente como mandado/ofício/carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22220 Nr: 36-17.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR VITALINO MACAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUIS DE GÓES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40723 Nr: 1200-12.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) 

advogadoRAFAEL WASNIESKI ,OAB 15469-A , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10036 Nr: 199-07.2003.811.0108

 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: NELSON SCHENEIDER, ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAGLIARINI, DEONILDA BASSANEZI 

PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS, OAB 5671-A , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25059 Nr: 1335-92.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEÓFILA PIETROSKI KAMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES KE SOJA 

LTDA, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15013-A, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - 

OAB:MT0016120O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 

13.412-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR, OAB 13412/A , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103 Nr: 492-40.2004.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ORTEGA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Ana Carolina Belleze Silva - OAB:MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima, OAB 4049 , com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46788 Nr: 2275-18.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

NEUDI GALLI , OAB 6562-B , com carga do presente feito, para no prazo 

de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 

234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22125 Nr: 1523-56.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFÉRTIL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Maximino Baldin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

NEUDI GALLI , OAB 6562-B , com carga do presente feito, para no prazo 

de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 

234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19285 Nr: 337-32.2007.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pedro Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SONIA MARIA RIGATTI COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI , OAB 8856 , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000117-31.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELIANA DE ARAUJO DOS REIS (REQUERIDO)

MARIA INEZ DOS SANTOS PEDROSO (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000117-31.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FERNANDO DE MATOS BORGES - MT0011068A REQUERIDO: MARIA INEZ 

DOS SANTOS PEDROSO, ALDELIANA DE ARAUJO DOS REIS ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 10/07/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58020 Nr: 378-53.2016.811.0085

 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: ALCIDES SAVARIS, OLIVA JUDITE GUSBERTI SAVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ORESTE SAVARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se nos autos o que de direito acerca da citação negativa pelo 

motivo de óbito do requerido conforme certificado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 1246-36.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999/MT

 Certifico e dou fé que intimo a defesa acerca da audiência designada 

para o dia 19/07/2018, às 16h30min nos autos da carta precatória 

0715742-80.2018.8.07.0015 em trâmite na 2ª vara de precatórias do 

Distrito Federal conforme juntada de fls. 123.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58238 Nr: 509-28.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ESTEVÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAIR ZAMONER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Certifico nos termos da Legislação Processual vigente que a parte 

autora/requerente devidamente intimada acerca da decisão de fls. 24 

deixou transcorrer IN ALBIS o prazo para manifestação.

Certifico ainda que neste ato passo a intimar a parte requerente acerca de 

decisão acostada as fls. 24, a seguir transcrita: "(...) intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o pedido do 

executado (fl. 19/23)."

Publicado DJE nº ______ em ____/____/_____.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59268 Nr: 1009-94.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBSON PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Certifico e dou fé que intimo a defesa acerca da audiência designada 
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para o dia 20/06/2018, às 15 horas nos autos da carta precatória código 

111591 em trâmite da 3ª vara da Comarca de Colider-MT conforme juntada 

de fls. 59.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50128 Nr: 19-45.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380- OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da Legislação Processual Vigente, que neste ato 

passo a INTIMAR a parte Requerente acerca da decisão acostada às fls. 

106, a seguir transcrita: "(...)Após, INTIME-SE a parte autora para requerer 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se.

Publicado no DJE nº ______ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53350 Nr: 474-39.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRICOLA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Certifico e dou fé que consta na petição de fls. 84 a juntada da 

comunicação da renúncia, mas não encontra-se anexada, que não há 

perfuração na folha que comprova a informação.

Outrossim intimo o advogado para requerer o que de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29535 Nr: 1676-03.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARCELINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX MARCELINO PINTO, Cpf: 

94698775191, Rg: 1.384.912-3, Filiação: Floriano Marcelino Pinto e Yone 

Campos Sales Pinto, data de nascimento: 30/09/1976, brasileiro(a), natural 

de Goioerê-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada em face do réu em 

epígrafe, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no art. 171, 

incisoVI, do Código Penal.

Despacho: Vistos.Certifique-se o senhor Gestor Judiciário se já foi 

efetivada tentativa de citação do réu em todos os endereços informados 

nos autos.Após, certificada a frustração do ato citatório em todos os 

endereços informados, expeça-se edital de citação, com prazo de 30 dias, 

conforme requerido pelo representante ministerial à fl. 100 e 

verso.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 SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 21 de maio de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 490-85.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAS, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:OAB/MT Nº15884

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de sentença ajuizada pela Guimarães 

Agrícola Ltda, em face de Osmar Albino Sontag e Sady Casonatto, 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 30/33, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 30/33, no que diz respeito a este processo nº 

490-85.2017.811.0085, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão e, por 

consequência, DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o 

cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso 

II, do NCPC.

Decorrido o prazo da suspensão, manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37939 Nr: 499-91.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIA APARECIDA TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 63748 Nr: 419-49.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR MARSANGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Se preenchidos os requisitos do art. 260, do CPC, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação.

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Nomeio para promover a hasta pública do bem submetido à constrição 

judicial, a leiloeira oficial - Cirlei Freitas Balbino da Silva - representante da 

empresa especializada Leilões Judiciais Serrano, a qual deverá ser 

intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, 

manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Fixo o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a 

título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo 

arrematante.

O leilão será realizado no átrio do fórum em data a ser agendada pelo 

leiloeiro, que deverá cientificar por escrito a Secretaria da Vara 30 dias 

antes do leilão, de modo a ser cumprido o disposto no artigo 887 e 889 do 

CPC.

Importante consignar que o leiloeiro deverá observar o disposto nos 

artigos 884 e 886 do CPC.

Cumprido o objeto deprecado, devolvam-se à Comarca de origem com as 

nossas homenagens de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59269 Nr: 1010-79.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:OAB/MT 19.960-O, FREDERICO STECCA 

CIONI - OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Certifico e dou fé que intimo a defesa acerca da audiência de oitiva das 

testemunhas Laercio e Welinton designada para o dia 12/07/2018, ás 

16h30min nos autos da carta precatória 111713 em trâmite na 3ª vara 

criminal de Colider-MT.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 569-30.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GABRIELA BALBINOT 

DOS ANJOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), a fim de realizar a intimação da 

executada acerca da audiência designada. 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.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 845-22.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdSR, GdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo de todo conteúdo do 

Despacho proferido em 28/05/2018, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22709 Nr: 749-27.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S.C. Supermercado LTDA, Paulo Ferreira da 

Silva, Alem Costa, Sideni dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

38548178272, Filiação: Aneir Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

31/07/1972, brasileiro(a), Telefone 249-1356. 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: 13/07/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de S.S.C. SUPERMERCADO 

LTDA, PAULO FERREIRA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de penalidades pormenorizadas no Auto 

de Infração e Imposição de Multa 25689/02, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 440/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/06/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.288.482,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62270 Nr: 1167-42.2017.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mineração Apoena S/A, Mineração Apoena S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREDER BASTOS & AVILA LOGÍSTICA LTDA. 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NUNES PAZ - 

OAB:19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para que informe, no prazo de dez 

dias o endereço atualizadio da requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62270 Nr: 1167-42.2017.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mineração Apoena S/A, Mineração Apoena S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREDER BASTOS & AVILA LOGÍSTICA LTDA. 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NUNES PAZ - 

OAB:19260
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inimar o advogado da parte requerente para participar da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29/05/2018, `as 14 horas.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 024/2018 - DF

O Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vera, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 59/2009.

 Considerando o pedido de licença-prêmio, formulado nos autos nº 

1533-06.2017.811.0102, código 116813.

 RESOLVE:

 Art. 1º- Conceder a Senhora servidora ILDA JÚLIA SANTOS DE BRITO, 

Técnica Judiciária, matrícula 3707, para exerce, nos termo do artigo 109 

da Lei Complementar nº 04/90, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, 

referente ao período de 06/01/2012 a 06/01/2017, condicionando o gozo à 

prévia solicitação e conveniência do serviço público.

 Art. 2º- P.R.I. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Vera, 13 de junho de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

 Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119338 Nr: 2593-14.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, para que junte aos autos o 

comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento nº 00422.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105089 Nr: 377-51.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA DE ALMEIDA DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 377-51.2015.811.0102

 Código n°: 105089

Vistos, etc.

Diante da inércia do exequente (ref. 41), determino a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT,14 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105154 Nr: 405-19.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 13.079

 Autos nº: 1330-10.2018.811.0102 Código n°: 122956Vistos, etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos por Luciane Lucyk Bartmanovicz, 

insurgindo contra sentença proferida nestes autos à ref. 81.A 

irresignação do embargante cinge-se a alegação de omissão na sentença 

embargada, uma vez que não determinou o levantamento dos valores 

vinculados aos autos à requerida, conforme acordado entre as partes. É o 

breve relatório. DECIDO.É cediço que os embargos de declaração somente 

serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015.Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência de 

quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, 

mormente quando inexistem na decisão embargada omissão, contradição 

ou obscuridade.[...].Com efeito, verifica-se que o acordo celebrado entre 

as partes foi integrado a sentença ora embargado, pelo que não 

vislumbra-se a alegada omissão. Ex positis, ante a ausência de quaisquer 

das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE o 

remanescente da sentença de ref. 81, certificando-se o trânsito em 

julgado desta.Após, EXPEÇA-SE o necessário para o levantamento dos 

valores vinculados nos autos. Por fim, INDEFIRO o pedido de ref. 88, uma 

vez que não realizada a restrição judicial do bem.De tudo cumprido, AO 

ARQUIVO.Vera-MT,12 de Junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110245 Nr: 599-82.2016.811.0102

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALÉM VERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 599-82.2016.811.0102

 Código n°: 110245

Vistos, etc.

Diante da informação de ref. 44, DILIGENCIE a Secretária Judiciária em 

resposta ao ofício expedido nos autos à ref. 35, com urgência.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 14 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108020 Nr: 1359-65.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:SP 31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1359-65.2015.811.0102

 Código n°: 108020

Vistos, etc.

CITE-SE o requerido nos endereços indicados à ref. 42.

Ainda, DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauta do 
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conciliador desta comarca.

 INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a intimação do 

autor se dará na pessoa do advogado. Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, 

ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS RÉUS DO INTEIRO TEOR DA SENTENA A 

SEGUIR TRANSCRITA: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva intentada pelo Ministério Público, para: (i) CONDENAR o acusado 

Ronaldo Vieira dos Santos Chagas, pela prática da conduta capitulada 

artigo 155, § 4°, inciso II do Código Penal. (ii) CONDENAR o acusado Odair 

Ferreira Martins, pela prática da conduta capitulada no artigo 307, do 

Código Penal. (...)a)DO ACUSADO RONALDO VIEIRA DOS SANTOS 

CHAGAS.Culpabilidade: é normal à espécie.Antecedentes: o acusado 

possui maus antecedentes, pois responde a diversas ações penais, além 

de já ter sido condenado por sentença transitada em julgado (n° 22-12. 

2013.811.0102), o que gerou o executivo de pena que tramita nesta 

comarca, sob o n° 1519-27.2014.811.0102 (cód. 104033). (....)Assim, fica 

a sanção penal fixada, EM DEFINITIVO, no patamar de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 dias-multa. (...)jurisprudência do STJ, compenso a atenuante 

da confissão com a reincidência decorrente do processo executivo n° 

1844-06.2013.811.0015 – código 104033, de modo que, em razão da 

reincidência oriunda da segunda condenação (11958-33.2015.811.0015), 

majoro a reprimenda, que passo a dosar em 04 (QUATRO) MESES DE 

DETENÇÃO.Na terceira etapa da dosimetria de pena, não concorrem 

causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO 

DEFINITIVA a pena fixada em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.(...). 

Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.859916, 20140810061589APR, 

Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 

09/04/2015, Publicado no DJE: 14/04/2015. Pág.: 213)”. Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 42 do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de 

Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO 

ODAIR FERREIRA MARTINS no que tange a pena privativa de liberdade 

referente ao crime do artigo 307 do Código Penal, uma vez que as 

reprimendas já foi integralmente cumprida.Assim, EXPEÇA-SE alvará de 

soltura em favor do acusado, devendo este ser colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.V – DAS (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 1092-30.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.507-75.2014.811.0102

Código n. 102579

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o sentenciado encontra-se cumprindo 

pena na comarca de Sorriso/MT, conforme ofício juntado à fl. 94.

Assim, e considerando a impossibilidade de ser deprecada a fiscalização 

do cumprimento do regime de pena imposto nestes autos, na forma do 

artigo 1.547 da CNGC, tem-se que os autos devem ser remetidos àquele 

juízo de execução penal, até como forma de viabilizar eventual soma ou 

unificação de penas (art. 66, III, "a", LEP). Nesse sentido, dispõe a citada 

norma da CNGC:

CNGC – SEÇÃO 24 - Art. 1.547. Os autos de execução penal, mesmo na 

hipótese de regime aberto obtido através da progressão de regime, 

deverão ser remetidos à comarca em cujo território for permitido ao 

reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser 

deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos.

Desse modo, forte no artigo 66, V, “g” da Lei de Execuções Penais e o 

disposto na CNGC DETERMINO a remessa destes autos ao Juízo da 

Execução Penal da comarca de Sorriso/MT, consignando as nossas 

homenagens.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Procedam-se as anotações e baixas de estilo.

Vera/MT, 14 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102579 Nr: 507-75.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:MT 8502

 Autos n.507-75.2014.811.0102

Código n. 102579

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o sentenciado encontra-se cumprindo 

pena na comarca de Sorriso/MT, conforme ofício juntado à fl. 94.

Assim, e considerando a impossibilidade de ser deprecada a fiscalização 

do cumprimento do regime de pena imposto nestes autos, na forma do 

artigo 1.547 da CNGC, tem-se que os autos devem ser remetidos àquele 

juízo de execução penal, até como forma de viabilizar eventual soma ou 

unificação de penas (art. 66, III, "a", LEP). Nesse sentido, dispõe a citada 

norma da CNGC:
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CNGC – SEÇÃO 24 - Art. 1.547. Os autos de execução penal, mesmo na 

hipótese de regime aberto obtido através da progressão de regime, 

deverão ser remetidos à comarca em cujo território for permitido ao 

reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser 

deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos.

Desse modo, forte no artigo 66, V, “g” da Lei de Execuções Penais e o 

disposto na CNGC DETERMINO a remessa destes autos ao Juízo da 

Execução Penal da comarca de Sorriso/MT, consignando as nossas 

homenagens.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Procedam-se as anotações e baixas de estilo.

Vera/MT, 14 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101597 Nr: 827-62.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILDO DOS SANTOS, MAYCON CAIRES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 52, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ NILDO DOS SANTOS. No mais, 

no que tange ao réu Maycon Caires dos Santos, defiro o pedido ministerial, 

pelo que DESIGNO audiência de justificação para o dia 03 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 17H00. INTIME-SE o réu Maycon Caires dos Santos, para 

comparecer a solenidade, devidamente acompanhado de seu advogado. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera-MT, 14 de Junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 995-93.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBILA STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Castro Pereira, HOSPITAL 

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - 

OAB:6972/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE REF. 

107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105245 Nr: 459-82.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LUCION, CLOVIS LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - OAB:4783-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O, 

SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO REQUERIDO PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS DE REFERÊNCIAS 99 E 

100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122806 Nr: 1251-31.2018.811.0102

 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: THIONES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, PAULO 

PINTO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, MATHIS HALEY - OAB:22.764, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1251-31.2018.811.0102

Código nº 122806

Vistos, etc.

Tendo em vista o recolhimento das custas pela parte autora, reconheço a 

preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça.

De outro lado, verifico, de ofício, a conexão existente entre este feito e o 

Processo nº 1329-25.2018.811.0102 (cód. 122953), a identidade dos 

pedidos, pois, ao que tudo indica, a tutela possessória aqui postulada 

refere-se a mesma área rural cujo interdito possessório é pretendido 

naqueles autos, do que se denota a relação de prejudicialidade entre as 

demandas, a justificar a reunião dos feitos, nos termos dos artigos 55, 

caput, § 3º, e 58 do Código de Processo Civil.

Desse modo, PROCEDA-SE à vinculação deste processo aos Autos nº 

1329-25.2018.811.0102 (cód. 122953), a fim de que tramitem em conjunto.

No mais, considerando os elementos que instruem a ação, antes de 

examinar o pleito liminar, tenho por bem designar audiência de justificação, 

na forma do artigo 562, caput, do CPC. Assim, DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 06 de julho de 2018, às 16h:40min.

A parte autora deve trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação.

 CITEM-SE, com as advertências legais, e INTIMEM-SE os réus 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 terá início na forma do artigo 564, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 15 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 653 de 654



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027718/6/2018 Página 654 de 654



Disponibilizado - 18/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10277 Caderno de Anexos - 1 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

EDITAL nº 3/2018/DF 
 

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
Torna público o GABARITO DEFINITIVO e a CLASSIFICAÇÃO FINAL do I Processo 
Seletivo para Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário de Agente 
Comunitário de Justiça e Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de Barra do 
Garças, MT., da prova realizada no dia 26 de maio de 2018, em conformidade ao Edital nº 
6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, 
Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e publicado na data de 31.1.2018, e retificado em parte pelo Edital 
nº 25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – 
MT, Edição nº 10.227, de 2.4.2018 e publicado na data de 3.4.2018. 
 

GABARITO DEFINITIVO DA PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO - 26.5.2018 
 

01 B 

02 A 

03 A 

04 A 

 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

Classificação Inscrição Nome Nota 
Final 

01 12 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA  
 

85,00 

02 13 ANGELA MARIA COSTA 
 

82,00 

03 14 AMANDA RAFAELLA LINO DE 
LIMA COSTA 

80,00 

04 04 ANA PAULA DA SILVA 
 

80,00 

05 06 FERNANDA SUSIA SANTANA DA 
SILVA 

80,00 

06 03 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 
PORTELA  

77,00 

07 07 MARIA DE FÁTIMA MIRANDA 
BRITO  

75,00 

08 15 SENARA ANGÉLICA DA SILVA  
 

75,00 
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09 08 KARLA BETANIA SILVA 
PARREIRA 

73,00 

10 01 LETÍCIA ELISA DE OLIVEIRA 
FURQUIM  

73,00 

11 10 LUIZA MARIA TEIXEIRA 
 

72,00 

 
Observação: 
 
1) Não houve recurso interposto referente ao gabarito preliminar e a classificação 
parcial dos classificados. 
2) Nos termos dos itens 4 e 5, do Edital nº 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e publicado 
na data de 31.1.2018, ficam convocados todos os candidatos classificados, para a segunda etapa 
eliminatória do presente certame, para entrevista, na Central de Administração do Fórum da 
Comarca de Barra do Garças, no dia 21.6.2018, às 14 horas (horário local). 
 
3) Do primeiro ao quarto classificados, deverão comparecer às 14 horas (DF). Do quinto ao 
oitavo classificados, deverão comparecer às 15 horas (DF), e do nono ao décimo primeiro 
classificados, deverão comparecer às 16 horas (DF), para entrevista, segunda etapa de caráter 
eliminatório; 
 
4) O candidato que não comparecer para entrevista no horário convocado, será eliminado do 
certame. Não será tolerado atraso; 
 
5) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 
 
 
Barra do Garças, 15 de junho de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 

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 Definitivo da prova do Processo Seletivo para Cadastro Reserva 
de Credenciamento de Conciliador.  

 
 

GABARITO DEFINITIVO 
 

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 D 
14 E 39 C 
15 A 40 B 
16 D 41 B 
17 B 42 D 
18 C 43 C 
19 B 44 NULO 
 20 C 45 NULO 
21 A 46 B 
22 C  47 A 
23 D  48 E 
24 C  49 D 
25 D  50 D 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 14 de Junho de 2018. 
      
RICARDO NICOLINO DE CASTRO  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÂ 
 
 

EDITAL Nº 009/2018/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 abertura de vaga de 
Assistente do Serviço Voluntário não remunerado do Fórum da Comarca de Tabaporã, 
em conformidade com o Provimento nº 16/2014/CM; 

 
 

1. A Inscrição na vaga de Assistente do Serviço Voluntário dar-se-á perante a Central de 
Administração do Foro da Comarca de Tabaporã, sito à Rua Carlos Roberto Platero, 
SN, Centro, no período de 20 a 29 de junho 2018, no horário do expediente forense, 
das 12 às 19 horas. 

 
2. Juntamente com o requerimento de inscrição, constante no ANEXO I do presente 
edital, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

2.1 – Cópia da cédula de identidade; 
2.2 – Cópia do CPF; 
2.3 – 01 (uma) foto 3x4; 
2.4 – Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o 

grau de escolaridade; 
2.5 – Certidões Negativas de antecedentes criminais expedidas pela 

Justiça Federal e Estadual; 
 

3. A prestação de serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que prestam serviço 
não remunerado ao Poder Judiciário, mediante celebração de Termo de Adesão, não 
gera vínculo profissional ou qualquer outra obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária ou afim, possui objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos ou 
de assistência social e é considerado serviço público relevante. 

 
4. Podem prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 anos, estudante ou 
graduado em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Letras, Ciência da Computação, Pedagogia ou Engenharia, ou ainda 
membro da sociedade civil com atuação nas áreas de educação, cultura ou desporto, 
para exercer suas atividades exclusivamente na Secretaria da Vara Única do Fórum da 
Comarca de Tabaporã. 

 
5. O candidato será submetido à entrevista pessoal. 

 
6. 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. Outras informações sobre a vaga poderão ser obtidas pelo telefone 66 – 
3557-1616 ou 3557-1116, ramal 202. 

 
As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, com exclusão do referido processo seletivo, o candidato que prestar 
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informações incorretas, bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados. 

 
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, 15 de junho de 2018. 

 
 
 
RAFAEL DEPRA PANICHELLA 
Juiz Substituto e Diretor do Foro  
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ANEXO I 
 

Programa Judiciário Voluntário 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

DADOS PESSOAIS 
 
NOME: 
RG:      DATA DE EXPEDIÇÃO: 
CPF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO: 
CIDADE: 
E-MAIL: 
FONE 1:     FONE 2: 
DATA DE NASCIMENTO: 
TIPO SANGUÍNEO: 
ESTADO CIVIL: 
NOME DO PAI: 
NOME DA MÃE: 
CÔNJUGE/COMPANHEIRO: 
NACIONALIDADE:      NATURALIDADE: 
 
PROPOSTA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
UNIDADE/SETOR DE INTERESSE: 
GRAU DE INSTRUÇÃO: 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
DESCRIÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR: 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA NOS DIAS DA SEMANA: 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 
 
 
 

TABAPORÃ, ______ DE ___________________DE __________. 
 
 
 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 
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